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Links boven historische voorstelling uitzicht over de
rivier, links onder huidig uitzicht op verstedelijking
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omgeving rond Het Huys ten Donck



Buitenplaats Het Huys ten Donck

1. Integrale projectopdracht
Hoe kan een historisch waardevolle buitenplaats op eigentijdse en rendabele wijze
duurzaam in stand gehouden worden in een sterk verstedelijkte omgeving?
Dat is de uitdagende vraag voor deze projectopdracht in het kader van de cursus
‘Tuinkunst en Parken, historie en instandhouding’, van de Hogeschool Utrecht. De opdracht betreft het park van de buitenplaats Het Huys ten Donck te Ridderkerk. Deze
buitenplaats omvat één van de eerste parken in Nederland die vanaf de tweede helft
van de 18e eeuw zijn aangelegd in de landschapsstijl. In de eerste helft van de 20e
eeuw heeft de landschapsarchitect Leonard A. Springer gedurende ruim tien jaar geadviseerd over de beplanting en de ontwikkeling van het park. Het Huys ten Donck en een
groot deel van het park zijn in 1987 aangewezen als Rijksmonument. Vanaf 1979 is het
park al een beschermd Natuurmonument.
De buitenplaats is onderdeel van een groter groen- en recreatiegebied in de sterk verstedelijkte omgeving van Ridderkerk. De komende decennia zullen in de nabij gelegen
uiterwaarden langs de Nieuwe Maas appartementen en woningen worden gebouwd. De
aantrekkingskracht van de buitenplaats als natuur- en recreatiegebied zal daardoor in
de toekomst sterk toenemen. Dit biedt kansen voor een toekomstbestendige ontwikkeling van de buitenplaats, die bovendien rendabel moet zijn om de buitenplaats in stand
te kunnen houden.

1.1 Projectopdracht
De projectopdracht omvatte het uitwerken van twee deelgebieden van de buitenplaats
Het Huys ten Donck, namelijk het Engelse werk en het voorterrein (in het vervolg
Buitenbos genoemd).

Voor het Engelse werk was de opdracht om na te gaan hoe oude
elementen kunnen worden behouden en hoe de structuur van het
Engelse werk kan worden hersteld.
Voor het Buitenbos was de opdracht om voor het terrein een inrichtingsvoorstel op te stellen zodanig dat de uitstraling van de buitenplaats wordt versterkt en de gebruikswensen van de eigenaar kunnen
worden gerealiseerd.
Beide onderdelen van de opdracht zijn in dit rapport uitgewerkt in respectievelijk
hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5.

1.2 Aanpak
Nadere definitie van de opdracht
Als start van de uitvoering van de opdracht is een Plan van Aanpak opgesteld met een
tijdsplanning. Voor het nader definiëren van de opdracht en met name de gebruikerswensen, is op 27 maart 2008 een gesprek gevoerd met de huidige eigenaresse van Het
Huys ten Donck, Jonkvrouwe Catharina Groeninx van Zoelen, en de tuinbaas,
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Hans Willemstein. Met hen is een aantal uitgangspunten geïdentificeerd voor toekomstige ontwikkeling. De belangrijkste daarvan zijn:
• Om de buitenplaats in stand te houden moet het verdienvermogen worden versterkt. Dat betekent onder meer dat de buitenplaats nu beperkt is open gesteld voor
wandelaars en voor het organiseren van exclusieve bijeenkomsten en evenementen;
• Ontwikkeling van de buitenplaats moet gebeuren in interactie met de omgeving
zodat (toekomstige) gebruiksmogelijkheden van de buitenplaats de omgeving een
meerwaarde bieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het binnendijkse
park dat beperkt is opengesteld voor publiek en het buitendijkse voorterrein of
Buitenbos dat voor een groter publiek openbaar toegankelijk is;
• Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen met respect voor de historie van de
buitenplaats: het karakter van de buitenplaats moet worden vastgehouden, bijvoorbeeld met de zichtlijnen, aanvullend zijn hedendaagse toevoegingen welkom;
• ‘Beleving’ is een belangrijk aspect van de buitenplaats. Verrassingselementen kunnen in de traditie van de landschapsstijl op een eigentijdse wijze worden toegevoegd;
• Het Buitenbos moet meer onderdeel worden van de buitenplaats in aansluiting op
het binnendijkse gebied, bijvoorbeeld zodanig dat een automobilist op de dijk ervaart
dat de gebieden aan weerszijden van de dijk bij elkaar horen;
• Via de inrichting van het Buitenbos moet de relatie van het huis met de rivier worden versterkt;
• Het Buitenbos moet geschikt worden voor het organiseren van evenementen, zodat
het oude park kan worden ontlast van zwaar verkeer en veel bezoekers.

Afbakening van de opdracht
Uitvoering van de projectopdracht in de korte beschikbare tijd heeft geleid tot keuzes
in de uitwerking. De projectgroep heeft ervoor gekozen de opdracht voor het Engelse
werk in meer detail uit te werken dan het Buitenbos. Reden hiervoor is met name de
(tuin)historische waarde van het Engelse Werk. Deze waarde staat onder druk door
achterstallig onderhoud en door het huidige beheer waarbij de nadruk ligt op de
natuurwaarden. In het buitendijkse Buitenbos daarentegen is de historische aanleg
door ophoging letterlijk onder het havenslib verborgen, hetgeen de tuinhistorische
waarde verwaarloosbaar maakt. Tegelijkertijd biedt dat wel meer ruimte voor een
eigentijdse nieuwe invulling van het terrein.

Bronnenonderzoek
Bij het uitvoeren van de opdracht is gebruik gemaakt van diverse bronnen die beschikbaar zijn in onder meer het Gemeentearchief in Rotterdam, het archief van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurhistorie en Monumenten (RACM) en het archief van de
Universiteit Wageningen. Daarnaast zijn artikelen over Het Huys ten Donck en de
beschikbare beheerplannen geraadpleegd, evenals internet en diverse kaarten en
literatuur.
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Met name de informatie uit het bronnenonderzoek naar de ontwikkeling van Het Huys
ten Donck dat in 1981 door H. Tromp is uitgevoerd voor de Rijksdienst voor Monumentenzorg is van grote waarde gebleken voor het beschrijven en nader uitzoeken van de
historische ontwikkeling van de buitenplaats. Daarnaast is regelmatig gebruik gemaakt
van het eerste beheerplan dat in 1982 is opgesteld voor het beschermde natuurmonument Buitenplaats Het Huys ten Donck.

Veldwaarnemingen
Met name voor het Engelse werk is een uitgebreide veldinventarisatie uitgevoerd door
een groot aantal bezoeken aan het gebied. De resultaten daarvan zijn opgenomen onder
de beschrijving van de huidige situatie van het Engelse werk en het Buitenbos.

Uitwerking van de resultaten
De uitwerking van de resultaten is door de projectgroepleden gezamenlijk gebeurd,
waarbij een heldere taakverdeling mogelijk was op grond van ervaring van de projectgroepleden. Dit heeft bijzonder constructief gewerkt. Via gezamenlijke veldbezoeken en
overleggen hebben de projectgroepleden elkaar geïnformeerd over de resultaten en zijn
ideeën voor de uitwerking van de opdracht gezamenlijk besproken.

1.3 Leeswijzer
In dit rapport zijn in hoofdstuk 2 en 3 de algemene kenmerken van het plangebied en
de historische ontwikkeling van de buitenplaats op hoofdlijnen omschreven. De historische ontwikkeling is in hoofdstuk 3 geïllustreerd met fasekaarten.
In hoofdstuk 4 en 5 is een nadere uitwerking gemaakt van de deelgebieden het Engelse
Werk en het Buitenbos. Daarin is de historische ontwikkeling van deze gebieden meer
in detail beschreven. Voor beide onderdelen is de huidige situatie beschreven en is een
analyse en waardering opgesteld. Deze vormen gezamenlijk met de wensen van de
eigenaar de basis voor de visie op het herstel respectievelijk de toekomstige ontwikkeling van de deelgebieden. Met behulp van streefbeelden is een inrichtingsplan opgesteld
voor het Buitenbos en een herstelplan voor het Engelse Werk. Voor de uitvoering daarvan is een werkomschrijving opgenomen, evenals een kostenraming en een overzicht
van benodigde vergunningen en beschikbare subsidiemogelijkheden. Door de keuze van
de projectgroep om de opdracht voor het Engelse werk in meer detail uit te werken, zijn
deze onderdelen voor het Buitenbos slechts op hoofdlijnen uitgewerkt.
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2. Algemene beschrijving van het
plangebied en basisgegevens
2.1 Objectgegevens
Naam:
Eigenaresse:
Adres:
Gemeente:
Beheerder:
Omvang plangebied:
Tuinbaas:

Het Huys ten Donck
Jonkvrouwe C.M.A.A.E.L. Groeninx van Zoelen
Benedenrijweg 461
Ridderkerk
Stichting Het Huys ten Donck
ca. 26 ha.
H. Willemstein

Rijksmonument:
Monumentnummer 46815 (complex) en de complex-onderdelen: 46816 (hoofdgebouw),
46817 (parkaanleg) en 46818-46827 en 4682 (overige objecten).
Inschrijvingsdatum: 17 maart 1987.

Beschermd Natuurmonument:
Nummer beschikking: NLB/N-36680 d.d. 27 september 1979.

Natuurschoonwet:
Gerangschikt sinds 30 mei 1932.

2.2 Omschrijving van het plangebied
Begrenzing van het plangebied
De buitenplaats Het Huys ten Donck ligt in de gemeente Ridderkerk aan de Nieuwe
Maas tussen de dorpen Bolnes en Slikkerveer aan de Benedenrijweg 461. Het terrein is
26 ha groot en ligt op een langgerekte, rechthoekige kavel met diverse waterpartijen in
de polder Nieuw Reyerswaard. Een hoge dijk - de primaire waterkering langs de Nieuwe
Maas – en de Benedenrijweg scheiden het buitendijkse Buitenbos van het park bij het
huis. Buitendijks liggen ten westen van het Buitenbos de voormalige Donckse haven
(een insteekhaven) en een griend die beide ook tot de buitenplaats behoren.
De noordgrens van het totale terrein ligt aan de Nieuwe Maas. Het binnendijkse terrein
is geheel omgeven door een sloot en wordt in de breedte doorsneden door de Herensloot en de Blaakwetering. Aan de noordkant van de Herensloot ligt bij het huis het
grotendeels beboste ‘parkbos’ waar ook het Engelse werk onderdeel van is. Aan de zuidkant van de Herensloot ligt het ‘parkweide’ die voornamelijk bestaat uit weilanden met
boomgroepen en een bosstrook aan beide randen. De Blaakwetering doorkruist dit gebied van oost naar west. De westelijke en zuidelijke grens van het binnendijkse terrein
worden gemarkeerd door wegen, respectievelijk de Donckselaan en Kievietsweg. Aan
de overzijde van de Donckelaan ligt ter hoogte van Het Huys ten Donck nog een klein
overbos. Het park ligt in een waterwingebied. Het gebied ten oosten van de buitenplaats
blijft volgens het bestemmingsplan uit 1987 vanwege de aanblik van het historische bos
onbebouwd.

herstel Engelse werk en inrichting Buitenbos
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Bodem
De bodem behoort tot de poldervaaggrond: kalkhoudende kleigronden. Het bodemprofiel (binnendijks) bestaat voornamelijk uit een 1,5-1,8m dik kleipakket dat is afgezet
onder invloed van de getijden. Naarmate de afstand tot de rivier groter is, neemt de
hoeveelheid zand in de bodem toe.
Direct om het huis is de bodemstructuur afwijkend. Boringen hebben aangetoond dat
onder het huis circa 80-90cm grond is opgebracht waardoor het bodemprofiel bij het
huis afwijkt. Onder deze opgebrachte laag zijn geulafzettingen gevonden. De geulafzettingen wijzen op afzetting van sediment uit de rivier met afwisselend klei en zand [1].
De bodem van het Buitenbos is oorspronkelijk eveneens kleigrond en behoort tot de
poldervaaggrond. De bodemsamenstelling in het opgehoogde deel is afwijkend door het
opbrengen van ruim 4m havenslib in 1968.

Waterhuishouding
De waterhuishouding verschilt binnendijks en buitendijks.
Binnendijks worden in de watergangen twee peilen voor het oppervlaktewater gehanteerd, namelijk het polderpeil (2,10m –NAP zomer en 2,50m –NAP winter) en een hoger
peil van 1,63m –NAP [1]. Vanuit de Nieuwe Maas wordt aan de aan de noordoostkant
rivierwater ingelaten in de ringsloot die rondom het park loopt. Op twee plaatsen is een
stuw aanwezig. Door het openzetten van beide stuwen wordt het water in alle watergangen doorgespoeld om te verversen.
Buitendijks is het peil in de insteekhaven en de griend overeenkomstig de getijden
op de Nieuwe Maas. Het getijverschil bedraagt ruim 1m (waarneming april 2008). De
griend overstroomt zo’n vijf keer per jaar in zijn geheel onder invloed van verhoogde
rivierafvoer [1]. Het opgehoogde deel van het Buitenbos staat niet onder invloed van
het getij, en overstroomt niet bij normaal verhoogde rivierafvoer in de winter. In april
2008 stond daar de grondwaterstand ca. 40 cm onder maaiveld.

Natuurwaarden
Het in 1979 aangewezen Natuurmonument bestaat uit het binnendijkse park en de
nabijheid gelegen griend aan de overzijde van de dijk die samen een complex vormen
van opgaand loofbos, struweel hakhout, graslanden, vijvers en sloten. De gevarieerde
opbouw van het geheel heeft geleid tot een grote verscheidenheid in planten- en dierenleven. Er komen bijzondere plantengemeenschappen met daartoe behorende eveneens
bijzondere tot zelfs zeldzame plantensoorten voor. Ook herbergt de buitenplaats een
rijke paddenstoelenflora. Het gebied fungeert als broed-, rust- en fourageergebied voor
een groot aantal vogelsoorten, waaronder minder algemeen voorkomende soorten. De
buitenplaats is als gevolg van de verscheidenheid in opbouw, in samenhang met zijn
fraaie historische aanleg in landschappelijke stijl van grote betekenis uit het oogpunt
van natuurschoon [2].
Uitgebreide maar gedateerde informatie over de flora en fauna op de buitenplaats is te
vinden in het beheerplan dat is opgesteld voor het beschermde natuurgebied in 1982,
De buitenplaats Het Huys ten Donck te Ridderkerk, door Buro Maas. Actuele informatie
is te vinden op de website van de natuurvereniging Ridderkerk.

herstel Engelse werk en inrichting Buitenbos
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2.3 Status en openstelling
Het park en de terreinen die daar direct aan grenzen, hebben een belangrijke
functie voor groen en recreatie. De ‘scheg’ tussen Bolnes en Slikkerveer wordt momenteel ingericht als recreatiegebied in het kader van het Landinrichtingsplan IJsselmonde
en provinciale plannen ‘Recreatie om de Stad’. De recreatiefunctie van deze scheg wordt
onderstreept door provinciale en lokale beleidsplannen. Langs de Nieuwe Maas zullen in
de nabije toekomst woningen worden gerealiseerd op (voormalige) locaties in de
uiterwaarden van riviergebonden industrie.
Voor het plangebied van Het Huys ten Donck vermeldt het Bestemmingsplan Het
Donckse Bos (1987) onder gewenste ontwikkelingen dat het Donckse Bos en de
buitendijks gelegen grienden van de recreatieve ontwikkelingen moeten worden
uitgesloten. Reden daarvoor is het particulier eigendom van het gebied en de natuurwetenschappelijke waarden die het recreatief gebruik niet rechtvaardigen [3]. Volgens
de nota van uitgangspunten (2006) voor een mogelijk nieuw bestemmingsplan, wordt
recreatief gebruik in de toekomst wel mogelijk gemaakt. In het vigerende bestemmingsplan Donckse Bos heeft de buitenplaats de bestemming cultuurhistorisch, landschappelijk
en natuurwetenschappelijk waardevolle tuin. Van het Buitenbos heeft het
westelijke gedeelte de bestemming natuurgebied en het oostelijk gedeelte de bestemming agrarische doeleinden.
Het gehele park maakt als verbindingszone onderdeel uit van de provinciale Ecologische
Hoofdstructuur die in 2013 gerealiseerd moet zijn [1]. Volgens de Randstadgroenstructuur
van de provincie Zuid-Holland vormt de buitenplaats de verbinding tussen het groengebied ten zuiden van Rotterdam en de groenstrook Krimpen aan de IJssel aan de overzijde van de Nieuwe Maas[1]. In 1987 is de buitenplaats Het Huys ten Donck als een van
de eerste Nederlandse buitenplaatsen in zijn geheel (huis en historisch park en toebehoren) ingeschreven in het register van Rijksmonumenten. Het met havenslib opgehoogde
deel van het Buitenbos valt niet onder deze aanwijzing, de insteekhaven en de griend
wel.
Het binnendijkse park, het overbos aan de andere kant van de Donckselaan en de
buitendijkse griend zijn in 1979 tevens aangewezen als beschermd natuurmonument
onder de Natuurbeschermingswet.
Het park is sinds 1932 gerangschikt onder de Natuurschoonwet (NSW). In het kader
daarvan is de buitenplaats gedeeltelijk opengesteld voor publiek. Vanwege de kwetsbaarheid van het park is het slechts beperkt toegankelijk. Om de bezoekersaantallen te
reguleren worden jaarlijks ongeveer 1000 wandelkaarten uitgegeven. Daarnaast worden
rondleidingen gegeven aan belangstellenden. Het Buitenbos aan de overzijde van de
dijk is toegankelijk.
Het Huys ten Donck is sinds 1980 opengesteld voor besloten ontvangsten, bijeenkomsten
en diners. Ook het park achter het huis wordt gebruikt voor exclusieve bijeenkomsten en
evenementen. Op het buitendijkse voorterrein is ruimte voor grotere
evenementen zoals de Fair Sfeer & Trends in 2007.

herstel Engelse werk en inrichting Buitenbos
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Afbeelding wandelaars bij de slingerbeek

Afbeelding panorama van brug, oogvijver,
ruïne en zichtas naar het hoofdhuis.

Afbeelding voorterrein
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2.4 Eigendom en gebruik
Het Huys ten Donck is al meer dan driehonderd jaar in het bezit van de familie
Groeninx van Zoelen. Dit is zeer waarschijnlijk de reden dat de buitenplaats, anders
dan de meeste andere buitens in de omgeving van Rotterdam, behouden is gebleven
in de sterk verstedelijkte omgeving.
De huidige generaties Groeninx van Zoelen, eigenaresse Jonkvrouwe Catharina
Groeninx van Zoelen en haar ouders, zijn actief betrokken bij het in stand houden van
het huis en het park. Voor het beheer van het huis en het park is in 1978 een stichting
opgericht. De Stichting Het Huys ten Donck zorgt voor het genereren van voldoende
financiële middelen om het huis en het park in goede staat te houden. Dat gebeurt met
respect voor de historie van huis en park:
‘Wij zijn slechts allemaal de conservators van het geheel. Wij moeten er voor
zorgen dat het onversnipperd aan de volgende generatie wordt door gegeven’[4].
Om het huis en het park in de toekomst rendabel te beheren, is het nodig dat de buitenplaats een zichtbare en eigentijdse functie krijgt waarmee ook wordt bijgedragen aan
de ontwikkeling van de omgeving. Dit houdt onder andere in dat alle elementen waaruit
het buiten bestaat, zoals het koetshuis, de tennisbaan, het huis, het park etcetera zo
adequaat mogelijk gebruikt worden. Centraal in de visie op het gebruik staat de relatie
met de omgeving.
“Het Huys ten Donck moet een monument zijn waar de inwoners van Ridderkerk
trots op kunnen zijn, een buitenplaats waar ondernemend Rotterdam zich thuis
voelt, een model van een goed functionerend Nederlands cultureel erfgoed, een
voorbeeld voor gelijksoortige buitens in heel Europa”[5].

Afbeelding opgesteld voor wandelkaarthouders
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3. Historische ontwikkeling van
Het Huys ten Donck
De geschiedenis van Het Huys ten Donck gaat terug tot op een boerenwoning die vanaf
ca. 1400 heeft gestaan op de plaats van het huidige huis dat dateert van 1746. De
geschiedenis van de buitenplaats is vanaf 1702 tot op de dag van vandaag verbonden
aan de familie Groeninx van Zoelen. In navolgende tekst is de ontwikkeling van het huis
en park van vóór de periode Groeninx van Zoelen kort omschreven. De veranderingen
van het park die daarna door deze familie zijn doorgevoerd zijn hieronder uitgebreid
beschreven. In de hoofdstukken 4 en 5 is specifiek voor het Buitenbos en het Engelse
werk nog nader is ingegaan op een aantal details van de ontwikkeling.

3.1 Het Huys ten Donck
Periode tot 1740
De boerenwoning was in de 15e eeuw in het bezit van de Regulieren ten Donck of St.
Maartensdonck, een klooster dat was gelegen op den Donck onder Brandwijk in de
Alblasserwaard. Dit klooster leverde in 1441 een financiële bijdrage aan de bedijking
van de polder Nieuw-Reyerswaard en kreeg in ruil daarvoor een stuk land achter de dijk,
gelegen langs de huidige Donckselaan. Vanaf 1544 stond op de plaats van Het Huys ten
Donck een kasteel met vier hoektorens dat in 1575 is geruïneerd door de Spanjaarden.
Bij de herbouw werden slechts twee torens opnieuw opgetrokken. De toenmalige
eigenaar breidde zijn bezittingen uit. In een notariële akte wordt voor het eerst
melding gemaakt van de tuin:
‘Thuys tem Donck, met bouwhuys, schuyr, stallinge, velt, palm- ende
blomtuyn ende keuckenhoff met vijver ende grachten, met den ouden ende
nieuwen boomgaert’.[6]
In 1676 is het huis verkocht aan Otto van Zoelen. Zijn dochter Catharina heeft het huis
in 1698 geërfd. De omschrijving van de bezittingen luidde als volgt:
‘een hofstede en wooninge van ouds genaemt den Donck, gelegen in Nieuw
Ridderwaert, met alle sijne boomgaerden, bepotings en beplantings alsmede
de huijsinge voor den tuijnman, lootsen en schuuren en verder omtrent vijff en
twintigh morgen lants binnendijks en nog eenige grienden en gorsingen buijtens
dijcks’.[7]
Bij haar huwelijk met Cornelis Groeninx in 1702, bracht de achttienjarige Catharina
van Zoelen Het Huys ten Donck in als bruidschat. Sindsdien is het huis in het bezit van
de familie Groeninx van Zoelen. Behalve de buitenplaats Het Huys ten Donck was de
familie sinds 1721 ook in bezit van de ambtsheerlijkheid Ridderkerk. Beide bezittingen
droegen bij aan de status van de familie met een zekere adellijke allure. De ambtsheerlijkheid was een bron van inkomsten dankzij een aantal zakelijke rechten zoals het
tiendrecht, het recht van visserij en vogelrij, het veerrecht en de zwanendrift. Tot het
einde van de 18e eeuw was een aantal leden van de familie Groeninx van Zoelen
bewindhebber in de Rotterdamse kamer van de Verenigde Oost Indische Compagnie
(VOC). Zij vernoemden hun schepen naar de buitenplaats.
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Afbeelding foto over het Buitenbos richting het hoofdhuis met bel-etage.
Otto Groeninx van Zoelen (1704-1758) was in 1739 erfgenaam van Het Huys ten Donck
en de ambtsheerlijkheid Ridderkerk. Volgens het testament van zijn ouders erfde hij
‘de heerlijkheijt Ridderkerk, net alle desselfs preeminatien en praerogatieven’ en ‘de
buijtenplaets genaemt Het Huys ten Donck gelegen onder Ridderkerk met de stalling,
thuijnmanshuys, thuijnen en boomgaerden zoo binnen als buitendijks’.[5]

Periode vanaf 1740
Otto Groeninx van Zoelen heeft Het Huys ten Donck tussen 1740 en 1746 laten
aanpassen aan de status van de familie. Hij liet het herenhuis afbreken en vervangen
door het buitenhuis zoals dit er nu nog staat. Het huis heeft de maten van een VOC
schip: 32x14x16m.
Om een blik over de dijk naar de rivier mogelijk te maken, is het huis gebouwd met een
voor Nederland ongebruikelijke piano nobile of bel-etage [8]. Op deze etage is de
ontvangstkamer gesitueerd.
Cornelis Groeninx van Zoelen begon met aanpassingen in het park, zoals blijkt uit
aantekeningen in zijn kasboeken vanaf 1758. Onder zijn beheer groeide Het Huys ten
Donck aan het einde van de 18e eeuw tot een lustoord waar gasten werden ontvangen
en grote partijen werden gegeven. In 1815 is de familie benoemd in de adelstand.
In 1924 is het huis verkocht aan een directe neef, Willem Groeninx van Zoelen en zijn
echtgenote Marie Amélie van Welderen barones Rengers. Zij woonden permanent op Het
Huys ten Donck en hebben het huis laten restaureren en moderniseren. Ook het park
hebben zij grondig aangepakt. Willem Groeninx van Zoelen overleed in 1963. Zijn vrouw
bleef tot haar dood in 1987 op Huys Den Donck wonen en beheerde de buitenplaats
samen met haar zoon Frédéric Groeninx van Zoelen. In 1993 is de eigendom overgedragen aan zijn dochter Jonkvrouwe Catharina Groeninx van Zoelen (geboren in 1974), de
huidige eigenaresse.
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3.2 Historische ontwikkeling van het park
Naar Tromp in ‘Het Huys ten Donck te Ridderkerk RDMZ 1980 kan worden gesteld dat
met name in de tweede helft van de 18e eeuw de aanleg van het park bij Huys ten
Donck in verschillende stappen vorm heeft gekregen. In grote lijnen heeft het park toen
de structuur gekregen die het nu nog heeft. Op basis van de kaart van Maan en Harte
(1781) kan de aanleg van het park tussen de dijk en de Herensloot, worden gekarakteriseerd als vroege landschapsstijl. Dichtbij huis waren nog formele elementen aanwezig,
verder weg kregen rechte sloten een ronde aanvulling. De veranderingen die eind 18e
eeuw zijn doorgevoerd in het gebied ten zuiden van de Herensloot, wijzen op de (late)
landschapsstijl. Het huidige park geeft de indruk van een park in (late) landschapstijl,
met een parkbos met stinzenplanten, verrassingseffecten zoals de boerenwoning en de
ruïne, een rondwandeling gedeeltelijk langs een waterloop en vijvers, zichtlijn(en) naar
de parkweide, en met een parkweide met daarom heen een rondwandeling met
verschillende doorzichten.
Ook in de ontwikkeling van het park is de periode voor 1740 te onderscheiden van de
periode daarna. Het park bij het huis is vanaf 1740 uitgebreid. Tot op heden zijn drie
deelgebieden van in het park te onderscheiden:
• het bosrijke park dichtbij het huis, tussen de dijk en de Herensloot, waarvan ook
het Engelse werk onderdeel is;
• het open weidepark ten zuiden van de Herensloot tot aan de Blaakwetering en
vanaf 1799 tot aan de Kievitsweg;
• het buitendijkse Buitenbos aan de overzijde van de dijk langs de rivier.
De veranderingen van het park zijn hieronder nader omschreven en geïllustreerd met
fasekaarten.
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Periode tot 1740
Tot halverwege de 18e eeuw was de omvang van de tuin bij het huis bescheiden.
Het oudste deel van de buitenplaats met parkaanleg is het gebied tussen de dijk en de
Herensloot. Op een muurschildering in Het Huys ten Donck is bij het huis een kleine hof
zichtbaar met een boomgaard, enkele perken en een paar wandelpaadjes met geschoren
boompjes. Het geheel is omzoomd door een gracht met hoog opgaand hout.[9]
Op een andere afbeelding in het huidige Huys ten Donck is het voormalige kasteel te
zien gelegen achter een dijk met een omgrachte tuin en een sierlijk toegangshek in de
noordwesthoek van de tuin (op de huidige plaats). Het hek geeft toegang tot een voorplein met bomen naast het huis. Tegenover de ingang loopt een trap de dijk op. Achter
het huis liggen weilanden.
Deze insteekhaven vanaf de rivier, de Donckse haven dateert waarschijnlijk al uit de 17e
eeuw. De haven is afgebeeld op een kaart uit 1722 van de ambachtsheerlijkheid Ridderkerk door Abel de Vries
in een kopie van Jan van
Leupe en is zichtbaar op alle
kaarten van later datum.
De haven werd gebruikt als
privé haven door de familie
en bezoekers van Het Huis
ten Donck.

Afbeeldingen links schildering
panelen Het Huys ten Donck
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Periode 1740-1800
Hoewel vlak achter de dijk gelegen, is Het Huys ten Donck van oudsher een huis aan de
rivier. Het huis is in 1746 zodanig gebouwd dat vanuit de bel-etage over de dijk heen
uitzicht was op de rivier. De inrichting van het Buitenbos was daarop afgestemd. Op een
kaart van Melchior Bolstra uit 1751 en herzien in 1764 is een zichtlijn te onderscheiden
als uitsparing tussen (hakhout)bos aan de westkant van het Buitenbos. Op alle kaarten
van later datum tot en met de eerste helft van de 20ste eeuw is deze zichtlijn terug te
vinden.
Op twee andere muurschilderingen in het huis is het nieuwe Huys ten Donck met
parkaanleg zichtbaar. Het is niet bekend of de muurschilderingen een waarheidsgetrouw
beeld geven van de werkelijke situatie of een schets zijn van de toekomstige tuin, maar
in combinatie met de kaart van Maan en Harte uit 1781 kan op basis van deze muurschilderingen wel een omschrijving worden gegeven van de toenmalige parkaanleg.
Op de schildering van de voor
kant van het huis zijn twee bijgebouwen zichtbaar waarvan het
tiendschuur nu nog bestaat. Het
voorplein is aan de zijkanten van
het huis ingeplant met bomen.
Formeel onderdeel van de aanleg
is de zichtlijn achter het huis.
Op de schildering is de zichtlijn
achter het huis weergegeven
tussen het huis en de tiendschuur. Op de kaart van Maan
en Harte (1781) is te zien dat de
zichtas achter het huis ligt.
Op de afbeelding van de achterkant van het huis zijn (geschoren)
bomenrijen zichtbaar langs een
rechthoekige vijver. Op de kaart
van Maan en Harte is deze vijver
echter niet (meer) zichtbaar – en
is op die plaats een (gras)
parterre zichtbaar.

Afbeeldingen rechts schildering
panelen Het Huys ten Donck
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Op een kaart van Melchior Bolstra (1764) is aan de overzijde van de dijk een ‘laan op
het huis’ zichtbaar die vanaf de eerste verdieping van het huis uitzicht gaf op de rivier.
Op basis van beide kaarten kan worden gesteld dat de zichtassen in elkaars verlengde
hebben gelegen en een geheel hebben gevormd met het huis: als het ware door de
eerste verdieping van het huis heen liepen met zicht op het park en op de rivier. Op
de kaart van Bolstra is ook in het ‘Buitenbos’ parallel aan de zichtas een insteekhaven
vanaf de Nieuwe Maas zichtbaar, de Donckse Haven.

Afbeelding griend

Afbeelding insteekhaven genaamd
de Donckse Haven bij laag water en
uitmonding in de Nieuwe Maas

Afbeelding Donckse
Haven met hoog water
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Uit de kasboeken van Cornelis Groeninx van Zoelen is bekend dat vanaf de tweede helft
van de 18e eeuw is gewerkt aan verandering van het park bij Het Huys ten Donck. Met
name het park rondom het huis, tussen de dijk en de Herensloot, was voortdurend
in ontwikkeling. Aan de hand van kasboeken en andere archiefstukken is een aantal
elementen gedateerd. De details van de ontwikkeling van dit gebied zijn beschreven
in hoofdstuk 4 over het Engelse werk. Hieronder is volstaan met een beschrijving op
hoofdlijnen voor het hele park.
Vanaf 1763 zijn grote aantallen bomen aangekocht, in 1765 wordt melding gemaakt van
‘aanleggen van de nieuwe plantasie’ als mogelijke eerste verandering van het park. In
de periode 1766 – 1775 wordt diverse keren melding gemaakt van het graven van een
kom en van het leveren van grote hoeveelheden zand. In 1769 wordt ‘het aanlegge
van het Engelse bosje’ vermeld (in de noordoost hoek van het park binnen de dijk).
Ook daarvoor werd een hoeveelheid zand aangevoerd. In 1771 wordt de laan omgespit.
Dit wijst mogelijk op een verandering in landschappelijke stijl. De Donckse Haven is in
1775 uitgediept. In dat jaar wordt er ook zand voor het Buitenbos geleverd. In 1775 is
daarnaast zowel geld uitgegeven aan het
vullen van een kom, als aan het graven van
een grote kom. Daarmee wordt mogelijk
gedoeld op de oogvormige vijver die op de
kaart van Maan en Harte uit 1781 zichtbaar
is. Om de kom worden naaldbomen geplant
zoals zichtbaar is in Huys ten Donck op een
schildering achter glas van Jonas Zeuner
(ca. 1781).

Afbeelding schildering achter
glas van Jonas Zeuner (ca. 1781)

Eveneens in 1775 maakt het kasboek melding van het ‘grave van een kant van het
beekje’ en in juli 1778 ‘het maken van de kromme sloot int lant’ en een ‘regte sloot
langs de weg’ . De kromme sloot betreft mogelijk de kronkelende watergang die op
de kaart van Maan zichtbaar is. Hierlangs liep een ‘wandeling’ die langs de randen van
het park leidde naar een kleine pyramide in de uiterste zuidoost hoek van het park aan
de Blaakwetering. De watergang is in 1784 vergraven door het ‘graven van de kom op
’t nieuwe land’, en kort daarna op kaart gezet door landmeter J.C. Leenheer ‘Ontwerp
voor een vijverpartij op ’t nieuwe land van Het Huys ten Donck’ 1785). In de kom is
een eiland zichtbaar. In 1784 vermeld het kasboek ook uitgaven voor arbeiders voor
het ‘graven aan de kom in ’t land’. Of dit een kom in het ‘oude’ park ten noorden van de
Herensloot betreft is niet duidelijk. Op de kaart van Leenheer is alleen het gedeelte van
het park ten zuiden van de Herensloot zichtbaar. Pas in 1792 vermeldt het kasboek weer
werkzaamheden in het ‘nieuwe werk’ ten zuiden van de Herensloot, zeer waarschijnlijk voor de aanleg van de oostelijke waterpartijen tegenover de grote vijver met het
eiland.[9]
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Periode 1800-1925
Ook de volgende erfgenaam, Otto Paulus Groeninx van Zoelen, had
grote belangstelling voor de buitenplaats. Hij verbleef vaak met zijn
gezin op Het Huys ten Donck, en in het archief zijn uit de periode
1799-1824 enkele lijsten aanwezig van door hem bestelde bomen en
planten. Uit zijn dagboeken en aantekeningen is echter niets op te
maken van grote veranderingen in het park in periode tot 1846 [9].
In 1807 maakt zijn dagboek wel melding van verwoesting die in het
park is aangericht door een storm, met name onder de dennenbomen.
In 1808 laat hij de Boerenwoning of het kinderspeelhuisje bouwen
in het Engelse werk. Aanleiding hiervoor was de genezing van zijn
kinderen van de roodvonk, een ziekte die elders veel slachtoffers
had geëist [10]. In 1810 veranderde hij waarschijnlijk de formele
perken bij het huis. Op een schilderij van A.J. Offermans uit 1816 is
het grasveld oplopend naar het huis zoals dat er nu nog is, afgebeeld
[9].
Vanaf 1820 heeft Otto Groeninx van Zoelen zich na een verhuizing naar Den Haag
waarschijnlijk niet meer zo intensief met het park beziggehouden. Wel liet hij in
1827/1828 de grafkelder aan de Kievitsweg 114 bouwen. Deze kelder staat op de kaart
van landmeter J.L. Wapperom Fzn. van 1829. Uit dezelfde tijd dateert het kadastraal
minuutplan van 1811-1832. Hierop staan alle waterpartijen in het park ingetekend.
Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw tot ca. 1925 zijn nauwelijks veranderingen in
het park aangebracht en is er weinig onderhoud aan het bos gedaan. Op de (volgens het
archief kadastrale) kaart van 1875 is het park tussen de dijk en de Herensloot onderscheidend van de rest van de buitenplaats door de zeer nauwkeurig ingetekende kronkelpaden. Een nadere beschrijving en datering daarvan is opgenomen in hoofdstuk 4 over
het Engelse werk. Het gebied ten zuiden van de Herensloot blijft overwegend weiland
met hakhoutbossen langs de zijkanten. Ook het Buitenbos aan de overzijde van de dijk
is ‘boschhakhout’ en weide. In de
kadastrale kaart van 1902 zijn
geen opvallende aanpassingen
zichtbaar.

Afbeelding schilderij van A.J. Offermans
uit 1816 uitkijkend over de oogvijver
naar het hoofdhuis.
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Afbeelding foto
Boerenwoning

Afbeelding kadasterkaart
1811-1832 met te zien, de
vergraving van de sloten uit de
classicistische tuinperiode en de
slingerbeek tussen oogvijver en
ovale vijver. Ten zuiden van de
Herensloot loopt de parkaanleg
van Het Huys ten Donck door.
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Periode 1925-1940
Vanaf 1925 zijn diverse bestellijsten voor planten terug te vinden in het huisarchief van
Huys ten Donck. Vanaf 1929 is tuinarchitect Leonard Springer betrokken bij aanpassingen van de park. Uit de brieven die hij schreef aan de eigenaar Willem Groeninx van
Zoelen in de periode 1929 tot en met 1939, trekt de projectgroep in navolging van H.
Tromp [9] de conclusie dat Springer vooral een adviserende rol heeft gehad. Uit het
archief blijkt dat de bestellingen van bomen en planten vooral door Groeninx van Zoelen
zelf zijn gedaan. Springer heeft onder meer het Engelse werk met de slingerpaden en
de boerenwoning verjongd en gerenoveerd. Daarvoor is er onder meer gekapt zodanig
dat oude bomen meer ruimte kregen en zich zodoende konden handhaven. Springer
creëerde daarmee ook door hem gewenste doorzichten na overleg met Willem Groeninx
van Zoelen.
Springer heeft zich ook beziggehouden met de beplanting van het Buitenbos aan de
overzijde van de dijk en op zijn advies zijn enkele delen ten zuiden van de Herensloot
opnieuw ingeplant en van andere accenten en enkele losse boomgroepen in de open
weilanden voorzien [9]. Volgens onderzoek van C. Cremers (1977) is de beplanting in
het Engelse werk grotendeels van Springers hand. Volgens haar ontwierp Springer ook
de inmiddels verdwenen smalle rozenperken in de lengte-as voor het huis voor de oude
taxusbomen [9].

Afbeelding foto
correspondentie tussen
Springer en Groeninx
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Springer op Het Huys ten Donck
Bron: Rijksdienst voor Monumentenzorg (thans RACM),
Identificerende omschrijving en toelichting, 1981.
In de periode 1929-1939 is het park voorzien van een aantal kenmerkende
aanpassingen op advies van Leonard Springer. Zijn adviezen waren een belangrijke bron voor toevoeging van beplanting. Springer is niet alleen herstellend
maar ook scheppend actief geweest in het park. Sommige ingrepen betroffen
wensen van zijn opdrachtgever Willem Gerrit Groeninx van Zoelen. Springer
heeft overeenkomstig zijn eigen voorliefde het aanwezige sortiment bomen
met een verscheidenheid van bloeiende en exotische soorten uitgebreid, zodat
het park een moderner en rijker kleurengamma kreeg toegevoegd dat in de
vroege fase van de landschapsstijl ontbrak. De belangrijkste toevoegingen van
zijn hand zijn:
• In het park ten zuiden van de Herensloot is een betere afscherming
van de toegenomen bebouwing en verkeersdrukte langs de Donckselaan
gecreëerd door verdubbeling van de bosstrook. Deze ingreep onttrok de
karakteristieke slingerende, door de beek begeleide 18e eeuwse bosrand,
aan het oog. In plaats daarvan kwam een strakkere bosrand, waarvoor
echter in het verlengde van de westelijke bomenrij langs de doorkijk een
grote verscheidenheid aan solitaire bomen werd ingeplant. Onder meer
een vleugelnoot, een zilverlinde, een roodbloeiende kastanje en een
plataan, welke bomenrij de omlijsting van de doorkijk versterkte. De
ruimte van het weidegebied werd verder met enkele boomgroepen en
solitaire bomen in de geest van de landschapsstijl gestoffeerd.
• In het dichtbegroeide bos in het Engelse Werk, legde Springer bij de
vijver aan het einde van de beek een open plek aan die hij eveneens met
een verscheidenheid van bomen omgaf, en wijzigde hij de directe
omgeving van het kinderspeelhuisje. De rand van de open plek bij de
kleine vijver accentueerde hij door een beplanting met variëteiten van es
(Fraxinus excelsior “Jaspidea”) en kers (Prunus serrulata), een Turkse eik
(Quercus cerris), een bruine beuk (Fagus sylvatica “Atropunicea”), een
Lawsoncipres (Chamaecyparis lawsonia) en een taxus (Taxus baccata).
• Met een derde ingreep bracht hij een formeel element aan, namelijk de
kaarsrechte zogenaamde beeldenlaan (west-oost georiënteerd), die oorspronkelijk via een opening in de bosrand vanuit het hart van het bos een
blik naar buiten bood (naar het oosten).
Springer heeft deze elementen met respect voor de historische compositie
toegevoegd. De toevoegingen komen het sterkst tot uiting in de verrijking
van het bomen-assortiment, een kenmerk van Springer. Hierdoor is het park
weliswaar in zijn kleurengamma gemoderniseerd, maar in de grote lijnen van
zijn compositie onveranderd gebleven. [8] en [13]
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Periode vanaf 1940
In de Tweede Wereldoorlog was veel hout nodig. Hoe de buitenplaats door de oorlogsjaren
is heen gekomen en wat er mogelijk gekapt is, is niet geheel duidelijk. In oktober 1942
verleent het Departement van Landbouw en Visserij in verband met de uitvoering van
de Bodemproductiewet 1939 vergunning tot periodieke velling van 6 ha gemengd hakhout op diverse perceelsnummers, waaronder het Engels werk. De vergunning is geldig
tot mei 1943. In het archief is een brief gevonden van Staatsbosbeheer, gedateerd 25
november 1943, waarin staat dat het essenhout op de buitenplaats te gering in aantal is
om stelen te kunnen leveren. In juli 1944 meldt Staatsbosbeheer dat de herplant alleen
betrekking heeft op de open plekken die ontstaan zijn door velling als gevolg van lastgeving C no. 50 en dat dit niet met eiken hoeft te gebeuren. Staatsbosbeheer stelt dhr.
Groeninx van Zoelen gerust dat men weet men weet dat de buitenplaats voorbeeldig in
orde is en er geen controle op de herplant zal worden uitgeoefend [11].

Afbeelding luchtfoto RAF 3151, 1945
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In de periode na de oorlog zijn geen grote veranderingen in het binnendijkse park
doorgevoerd, wel in het Buitenbos. Het onderhoud van het park is vergeleken met de
periode voor de Tweede Wereldoorlog minder intensief geweest en zeker de laatste
jaren meer gericht op de instandhouding van de natuurwaarden dan op de
cultuurhistorische waarde.
In 1968 is een groot deel van het buitendijkse terrein opgehoogd met slib uit de
Rotterdamse haven. De historische insteekhaven en de griend aan de westkant zijn
daarbij gespaard gebleven. Ten oosten van de haven zijn de oorspronkelijke aanleg van
(hakhout)bos en weide en de door Springer geadviseerde beplanting verloren gegaan
door de ophoging. In 1978 is de dijk verzwaard en verhoogd. Daardoor is de havenkom
aan het einde van de insteekhaven gedeeltelijk verloren gegaan.
In de periode 1975-1979 is veel onderzoek gedaan naar de natuurwaarden van de
buitenplaats. Dit onderzoek heeft er toe bijgedragen dat de buitenplaats in 1979 als
eerste in Nederland is aangewezen als Beschermd natuurmonument volgens de Natuurbeschermingswet. In 1982 is voor het eerst een beheerplan opgesteld voor Het Huys
ten Donck door buro Maas/ F.J. Haver Droeze. F. Haver Droeze had in 1975 al een
onderzoek gedaan naar de buitenplaats, dat onderzoek ligt aan het beheerplan ten
grondslag. Het beheerplan is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk in het kader van een onderzoek naar de mogelijkheden die het bestaande wettelijk instrumentarium biedt om de kwaliteiten en
voortbestaan van de nog resterende buitenplaatsen en landgoederen veilig te stellen.
Het Huys ten Donck was één van de voorbeeldproject. En het beheerplan was verplicht
gesteld in de Natuurbeschermingswet.
In 1979 is het park aangewezen als Beschermd natuurmonument volgens de Natuurbeschermingswet in verband met de bijzondere natuurwaarden van het terrein. In 1987
zijn het huis en bijna het gehele park aangewezen als beschermd Rijksmonument onder
de Monumentenwet. Het met havenslib opgehoogde deel van het Buitenbos is niet
aangewezen als monument.
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Afbeelding de Herensloot vormt de grens
tussen het parkbos en de parkweide

Afbeelding foto zichtas vanuit parkbos
naar parkweide

Afbeelding opgehoogd Buitenbos met
populierenbos en open weide

34

Buitenplaats Het Huys ten Donck

3.3 Ruimtelijke samenhang
Het binnendijks gelegen park ten zuiden van het huis, omvat vanaf de aanleg twee
contrasterende onderdelen, namelijk het beboste parkbos ten noorden van de Herensloot en de voornamelijk uit weiland bestaande parkweide ten zuiden daarvan tot aan
de Kievitsweg. Het parkbos en de parkweide zijn elkaars tegengestelden wat betreft
donker en licht verhouding. Het parkbos is bebost met (dichtgegroeide) doorkijken naar
de open weilanden van de parkweide. De parkweide is open weidegebied met een aantal
donkere accenten in de brede bosranden en bij de vijvers.
Het parkbos en parkweide vormen ruimtelijk een eenheid door de zichtlijn die vanaf
het huis tot helemaal achter in het park doorloopt en door de bosrand langs de zijden
van het park die op elkaar aansluiten. De parkweide is aangelegd als weiland omzoomd
met bosgebied met rondwandeling door het bos langs de slingerende beek die in 1775
aan de westzijde is aangelegd en in 1784 aan de oostzijde is verlengd. De parkweide
is tot aan de Kievitsweg aan beide zijden omgeven door een bosrand die aansluit op de
bosrand langs de in 1810 nieuw aangelegde grasbaan direct achter het huis. Daarmee
is vanuit het huis een aaneengesloten doorkijk gecreëerd over de gehele lengte van het
park tot in de verte door een uitsparing in de bosrand langs de Kievitsweg.
Door de ongebruikelijke, excentrieke ligging van het huis in de noordoost hoek van het
park loopt de zichtlijn vanaf de achterkant van het huis langs de rand van het park door
het parkbos en de parkweide naar het zuiden [9]. De zichtlijn versnipperd door de
ligging langs de rand niet het parkbos en ook niet de weilanden. Slechts enkele bomen
of boomgroepen flankeren de zichtlijn in het weidegebied. De weidsheid van het
weidelandschap is daardoor behouden terwijl voor het zicht vanuit het huis wel de
suggestie van een zeer lange lijn/as wordt gewekt.
Aan de voorkant van het huis, in het buitendijkse Buitenbos, is de zichtlijn niet meer in
stand door ophoging van het terrein in 1968 en door de aanplant van een populierenbos
in de zichtlijn.
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Afbeelding slingerbeek door het
bos van het Engelse werk

Afbeelding pad in Engelse werk

Afbeelding bosvijver al bekend op de
plattegrond van 1781 in het Engels Bosje
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4. Uitwerking Engelse werk
Voor het Engelse werk was de opdracht na te gaan hoe oude elementen
kunnen worden behouden en hoe de structuur van het Engelse werk kan
worden hersteld.
Voor uitvoering van deze opdracht is eerst de historische ontwikkeling
van het Engelse werk in meer detail in beeld gebracht en is een grondige
analyse uitgevoerd van de huidige situatie zowel met betrekking tot de
ondergrond (paden, waterlopen), de beplanting als het huidige beheer.
Voor het realiseren van de visie en streefbeelden is een werkomschrijving
opgesteld. Daarop is een kostenraming gebaseerd. Tot slot is nagegaan
welke subsidies, regelgeving en vergunningen van toepassing zijn op de
uitvoering van de werkzaamheden.

4.1 Historische ontwikkeling
Het Engels werk is een belangrijk onderdeel van de buitenplaats. Het behoort tot het
oudste deel van het park sinds de bouw van het huis in 1746. De ontwikkelingsgeschiedenis toont diverse lagen van aanleg en aanpassingen waarvan nog restanten
in het terrein zijn terug te vinden. Het Engels werk is een belangrijk onderdeel van de
tuinaanleg op de buitenplaats juist vanwege deze ontwikkelingslagen die teruggaan tot
de vroegste landschappelijke tuinaanleg in de Nederlandse tuinkunstgeschiedenis. De
historische ontwikkeling is daarom hieronder uitvoerig beschreven.

De periode tot 1740
In de periode tot 1740 was het voormalige huis omgeven door een kleine hof, gelegen
in agrarisch gebied.

Periode 1740-1758
In de periode van Otto Groeninx van Zoelen lag rondom het huis waarschijnlijk een
formele tuin van beperkte omvang. Deze is te zien op enkele afbeeldingen in het huidige
Het Huys ten Donck. In deze periode is het huis gebouwd. Het Engelse werk behoorde
nog niet tot de tuin.

Periode 1758-1800
Cornelis Groeninx van Zoelen begon met aanpassingen op de buitenplaats in de tweede
helft van de 18e eeuw. De formele tuin van beperkte omvang is uitgebreid. Op de kaart
van Michael Bolstra uit 1751 en herzien in 1764 is het Engelse werk nog niet te zien als
onderdeel van de tuin. Aan de hand van gegevens uit de kasboeken en andere archiefstukken is echter wel op te maken dat vanaf 1763 veel werkzaamheden in het park
hebben plaatsgevonden. In deze periode is de tuin uitgebreid tot aan de Herensloot.
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Afbeelding detailfoto van plattegrond ‘Het park van Het Huys
ten Donck’ 1781 door C.W.
Maan en P. Harte

B

In de uiterste zuidoosthoek
(A) van de parkaanleg ligt een
uitzichtpunt met een zichtlijn
door een schuine laan naar het
hoofdhuis (B).
Dit uitzichtpunt is een plateau en
heeft hoger gelegen dan het omliggend terrein, blijkt ook nu nog
uit de aanwezigheid van een met
boomgroep begroeide heuvel. Zie
foto rechterpagina.

A

Aan de hand van de kasboeken, andere archiefstukken en de kaart van Maan en Harte
(1781) zijn elementen te dateren. Onderstaand een overzicht:
• vanaf 1763 worden grote aantallen bomen aangekocht;
• 1765 - ‘aanleggen van de nieuwe plantasie’. Dit is mogelijk de eerste verandering
in het park;
• 1766 - graven van een nieuwe kom;
• 1769 ‘het aanlegge van het Engelse bosje’ (in de noordoosthoek van het park
binnen de dijk), waarvoor ook een hoeveelheid zand is aangevoerd;
• 1770 - in het voorjaar aanschaf van ‘boome en plante voor ’t Engelse bosje’ en
andere grote uitgaven voor zand en bomen.
• 1771 - de laan wordt omgespit. Waarschijnlijk wordt hiermee de oude zichtas
bedoeld, maar het is nergens exact omschreven;
• 1774 - aanzienlijke werkzaamheden. Er wordt voor 600 schuiten zand betaald,
waarvan zeker 500 voor de vijver. Of dit zand bedoeld was voor het dempen van de
vijver of voor de aanleg van een nieuwe vijver is niet duidelijk [9];
• 1775 - vullen van een kom en graven van een grote kom. Daarmee wordt mogelijk
gedoeld op de oogvormige vijver die op de kaart van Maan en Harte uit 1781
zichtbaar is.
• Omstreeks 1775 – bouw van de ruïne bij de oogvormige vijver [12].
Eveneens in 1775 maakt het kasboek melding van het ‘grave van de eene kant van het
beekje’, dit zou de kronkelende watergang kunnen zijn die op de kaart van Maan en
Harte te zien is. In hetzelfde jaar wordt het park ingemeten door landmeter Wapperom.
Het omspitten van de laan, waarschijnlijk de oude zichtas, in 1771, wijst mogelijk op
een verandering naar de landschappelijke stijl [9]. Op de kaart van Maan en Harte
(1781) is duidelijk een aanleg in vroege landschapstijl te herkennen.
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Op de kaart is zichtbaar dat de omvang van het park ten opzichte van de situatie van
1764 verdubbeld is. Het is niet helemaal zeker of dit een landmeetkundige kaart is of
een ontwerp of gewenste situatie. Gezien de vele activiteiten die in de periode tot 1780
benoemd zijn in het kasboek en de afname van de activiteiten in de periode daarna, is
de projectgroep er vanuit gegaan dat de kaart van Maan en Harte een redelijk betrouwbare weergave is van de situatie in 1781.
De vroege landschappelijke stijl – of overgangsstijl - is herkenbaar aan de invulling van
kronkelige paden structuur bínnen een rechte formele structuur. De hoofdopzet van het
park is nog steeds formeel. De zichtas achter het huis is op de kaart van Maan en Harte
duidelijk zichtbaar, evenals een formele tuin achter het huis. Haaks op de zichtas loopt
een rechte watergang die in de uitbreiding overgaat in een laan. Het park is grotendeels
ingeplant met hakhout waarin vooral de oogvormige vijver die in de zichtas ligt, opvalt.
De aanzet tot een kronkelige meer willekeurige padenstructuur komt het meest tot
uitdrukking in het bosje gelegen in de noordoosthoek van de tuinaanleg, het Engelse
bosje.
Opvallend is dat in de padenstructuur drie stijlperioden valt af te lezen. Namelijk de
rechte brede lanen uit het Hollands classicisme, de met passer getrokken slingerpaden
uit de rococo en de golvende paden uit de vroege landschapsstijl. De paden lijken
zonder aanleiding of doel te kronkelen. In de aanleg is duidelijk de overgang van de
formele stijl naar de landschapsstijl te zien. Er is een sterke verweving en sprake van
structuren binnen structuren. Op projectmatige wijze zijn delen van de tuinaanleg met
nieuwe ideeën en proeven aangepast en ontwikkeld. De projectmatige aanpak van de
onderdelen blijkt uit de notities in de kasboeken. De plattegrond van Maan en Harte is
een momentopname in de voortdurende ontwikkeling.
De invoering van de landschapsstijl gebeurde onder invloed van de tijdgeest.
De contacten van de familie Groeninx van Zoelen door de zeehandel met Engeland zijn
wellicht bepalend geweest voor de keuze voor deze moderne en in de tweede helft van
de 18e eeuw nog zeer bijzondere invulling van de tuin. Rond 1750 begon de trend om
erop uit te trekken, te wandelen en de omgeving te verkennen. Om dit beter mogelijk
te maken was een park of terrein nodig waar wat te ontdekken was. De formele bossen
werden daarom spannender gemaakt
door te experimenteren met slingerende
paden. Dat gebeurde ook in het Engelse
werk. De ruïne is een voorbeeld van een
verrassingselement. Er zijn geen
bewijzen gevonden dat bekende
ontwerpers uit die tijd zoals Michael,
Zocher of Posth, bij de aanleg van
het park van Het Huys ten Donck
betrokken zijn geweest.

Afbeelding foto heuvel met boomgroep op de
zuidoostpunt (A) van het Engelse werk. De
boomgroep bestaat uit groep van drie beuken en
twee paardekastanjes.
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De oorspronkelijke tuin met het huis kent in 1781 een tweedeling:

A

In het gedeelte bij het huis is de formele stijl nog te herkennen in de bomen aan
weerszijden van het huis, de Engelse parterre met zijn ruitvorm en de zichtas, de
boomgaard achter de moestuin. De engelse parterre had een formeel karakter maar
was ingeplant met engels gewas, allerlei heesters en struiken met gevarieerde vormen
[10];

B

C
A

D

Achter een sloot die het perceel doorsnijdt ligt
een gedeelte waar duidelijk de vroege landschapsstijl is te zien. Hier is ook de ruïne al te zien. De
beek die de oogvormige vijver voedt loopt tussen
de twee sloten die het oorspronkelijke perceel
begrenzen en steekt de sloot niet over.
Deze twee delen (A en B) zijn via de zichtas met
elkaar verbonden.

E

B

De uitbreiding, gelegen aan de overzijde van een
sloot die oorspronkelijk de grens van de Hollands
classicistische tuinaanleg vormde, is verdeeld in
drie vlakken:

C Het noordelijk deel is ingevuld door een moestuin en boomgaard en het ‘Engelse
bosje’. Dit ‘Engelse bosje’ is dicht beplant en er is een dichte, intensieve padenstructuur.
Het lijkt heel kleinschalig ingericht te zijn met smalle paden. In dit gedeelte ligt een
ovale waterkom.

D Het middengedeelte is door een rechte sloot van het noordelijk deel gescheiden.
Langs deze sloot ligt een laan. De zuidgrens is opnieuw een bomenlaan. Dit gedeelte is
ingeplant en behalve twee kruisende rechte landen zien we een rondlopend kronkelpad
dat eindigt bij een heuveltje. Het kronkelpad steekt een waterkommetje over met een
brug of bouwsel.

E Het zuidelijk deel is het grootste deel. De zuidgrens is de Herensloot, de noordgrens
de brede groene laan. Hier is een kruis van rechte lanen zichtbaar waar op het kruispunt
een ovale kom ligt in een kleine open ruimte. De delen tussen de rechte lanen kennen
elk een eigen invulling. Langs de Herensloot ligt een laan, die overgaat in een pad langs
de oostgrens met een bomenrij.
Het ‘Engelse bosje’ in de noordoost hoek is duidelijk kleinschaliger dan de tuinaanleg in
de twee laatst genoemde delen. De kronkelpaden lagen vaak in hakhoutbossen. Dat lijkt
ook hier het geval. De kronkelpaden waren vaak beplant met bloemdragende heesters
ook wel ‘Engels hout’ genoemd. Het gebruik van ‘Engels hout’ is kenmerkend voor de
vroege landschapsstijl met bloemdragende heesters zoals sering, gouden regen,
sneeuwbal, azalea en rhododendron [17]. Welke soorten in het Engelse bosje precies
zijn toegepast, is niet bekend.
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In 1784 vermeldt het kasboek van Cornelis Groeninx van Zoelen uitgaven voor arbeiders voor het ‘graven aan de kom in ’t land’. Of dit een kom in het ‘oude’ park ten
noorden van de Herensloot betreft is niet duidelijk. In verschillende jaren tussen 1763
en 1794 worden bomen en vruchtbomen gekocht van diverse leveranciers. Interessant
is dat in het kasboek in mei 1794 melding maakt van een betaling van 30 gulden aan
“de hr. Van Noorden voor eenige boompjes uyt Engeland” .

Periode 1800-1848
De volgende erfgenaam, Otto Paulus Groeninx van Zoelen voerde het beheer over de
buitenplaats in de eerste helft van de 19e eeuw. Hij was vooral in de eerste twee decennia van de 19e eeuw in het park actief. In het archief zijn uit de periode 1799-1824
enkele lijsten aanwezig van door hem bestelde bomen en planten.
Uit zijn dagboeken en aantekeningen is echter niets op te maken van grote veranderingen in het park in periode tot 1846 [9]. In 1807 meldt hij in zijn dagboek een verwoesting die in het park is aangericht door een storm, met name onder de dennenbomen.
In 1808 laat hij de Boerenwoning of het kinderspeelhuisje bouwen omdat zijn kinderen
zijn genezen van de roodvonk, die in die winter vele slachtoffers had geëist. In 1810
dempte hij “de ronde vijver achter het huis”. Welke vijver dit precies is geweest, is niet
duidelijk omdat de vijver die op de kaart van Maan en Harte staat in de huidige situatie
nog aanwezig is.

Vergelijking met Beeckestijn.
De slingerende landschappelijke padenstructuur
die deels te vinden is op de plattegrond 1781 doet
denken aan de stijl van het ‘serpentinepad’ op
Beeckesteijn. Beeckesteijn staat te boek als een
van de eerste tuinen in landschapsstijl.
Langs het serpentinepad werd ‘Engels hout’
toegepast. De kaart van J.G. Michael uit 1772 laat
de situatie op Beeckesteijn zien, een overgang van
Rococo naar vroege landschapsstijl. De kaart van
Maan en Harte voor Het Huys ten Donck is tien
jaar later gemaakt. We zien dat de ontwikkeling
van de landschapsstijl al een stap verder is. De
opzet bij Het Huys ten Donck is duidelijk losser.
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Vanaf 1820 heeft Otto Groeninx van Zoelen zich na een verhuizing naar Den Haag
waarschijnlijk niet meer zo intensief met het park beziggehouden. Uit deze periode
stamt het kadastraal minuutplan van 1811-1832. Hierop staan de gebouwen, een aantal
aparte percelen en alle waterpartijen in het park ingetekend. Een padenstructuur of
andere invulling ontbreekt.
Ten opzichte van de kaart van Maan en Harte uit 1781 is te zien dat een aantal sloten is
gedempt. De sloot tussen het oorspronkelijke classicistische tuinaanleg en de uitbreiding
met het Engels werk is ingekort en heeft plaatsgemaakt voor een kronkelende watergangbeek tussen oogvijver en ovale kom. Deze watergang is niet zo kunstmatig meer
als de paden op de kaart van 1781, maar het zijn ook nog niet de vloeiende lijnen van
de late landschapsstijl. De bronnen geven geen duidelijkheid over het jaar van aanleg.
Ook is de sloot tussen het ‘Engelse bosje’ en het meer zuidelijk gelegen deel van het
Engelse werk gedeeltelijk gedempt, alleen het gedeelte langs de boomgaard ligt er nog.
De percelen van moestuin en boomgaard zijn ongewijzigd. Een belangrijke wijziging
is dat in het ‘Engels werk’ de ovale vijver door een kronkelige watergang verbonden is
met de oogvijver. De vormgeving van deze watergang is niet zo kunstmatig meer als de
paden op de kaart van 1781, maar het zijn ook nog niet de vloeiende lijnen van de late
landschapsstijl. De ruïne en het kinderspeelhuisje zijn als gebouwde elementen
ingetekend op de kadastrale kaart 1811-1832.
Op de militaire kaart van 1849 staan de oogvijver, de kronkelende watergang en de
vijver bij ‘de boerenwoning’. Deze zijn t.o.v. de kadastrale kaart 1811-1832 niet
gewijzigd. Er zijn verder geen details ingetekend. Het Engelse werk is als bos
aangegeven. Het gedeelte, waar nu de formele tuin ligt (perceel A584) was nog
boomgaard.

Vergelijking met Twickel
De structuur van de paden lijkt
op die van het Engels hout op
Twickel, weergegeven op een
kaart uit 1796. De bochten hebben dezelfde vorm en hetzelfde
ritme.
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Periode 1848-1925
In de tweede helft van de 19de eeuw en de eerste decennia van de 20e eeuw zijn er
nauwelijks veranderingen in het park aangebracht en is er ook weinig onderhoud aan
het bos aan het park gedaan [9].

Afbeeldingen foto van
kadasterkaart gedateerd
1875 met ingetekende
padenstructuur
In het archief van Het Huys ten Donck is een kadastrale kaart aanwezig, gedateerd
1875, waarop in het gedeelte tussen de dijk en de Herensloot zeer nauwkeurig met
potlood een padenstructuur is ingetekend. Op de kaart zelf is geen datum aangegeven.
Bij de kaart en in de bronnen zijn geen aanwijzingen gevonden wie de padenstructuur
heeft ingetekend op de kadastrale ondergrond. Wanneer deze paden zijn aangelegd is
niet duidelijk. Wel zijn enkele van deze paden nu nog in het terrein te herkennen. De
kaart is daarom waarschijnlijk een weergave van de werkelijkheid en geen ontwerp.
Ook omdat uit de bronnen blijkt dat er in de tweede helft van 19e eeuw en het begin
van de 20e eeuw weinig veranderingen in het park zijn aangebracht. Bovendien lijkt er
nauwkeurig te zijn getekend, de kronkels en slingers zijn niet algemeen afgerond, maar
kennen een grote diversiteit aan bochten. De volgende kadasterkaart dateert uit 1902,
de padenstructuur op de kaart van 1875 is waarschijnlijk voor die tijd ingetekend.
Er zijn redenen om aan te nemen dat de nieuwe padenstructuur die is ingetekend op
de kaart van 1875, nog door Otto Paulus Groeninx van Zoelen bedacht en aangelegd is
in de eerste twee decennia van de 19e eeuw. De padenstructuur lijkt op verschillende
plaatsen nog op de kronkelende paden die op de kaart van Maan en Harte uit 1781
staan. De rechte paden zijn verdwenen en er zijn paden met vloeiender lijnen toegevoegd. De lijnen zijn vloeiender, maar het zijn ook geen paden die bij de grote gebaren
van de late landschapsstijl passen. Bovendien lopen enkele paden evenwijdig aan de
kronkelende watergang. Dit, samen met de wetenschap dat er na 1820 weinig meer
veranderd zou zijn in het park, zou de conclusie kunnen rechtvaardigen dat deze paden
uit het begin van de 19e eeuw dateren.
Een mogelijke bevestiging hiervoor zijn ook de ca. 200 jaar oude bomen die in de
bochten van de paden naast de beeldentuin zijn aangeplant.
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Sinds omstreeks 1820 was het Engelse werk volgens de identificerende omschrijving [13]
een wandelbos met onderbegroeiing. Opvallend is dat op de gedempte sloot ten zuiden
van het ‘Engelse bosje’ geen paden te zien zijn, er loopt alleen een pad op de plekken
waar al in 1781 een bruggetje of pad lag. Dit zal te maken hebben met de zachtere,
instabiele ondergrond van de gedempte sloot.
Onduidelijk is wat de verandering in de padenstructuur voor de ruimtelijke opbouw,
de hakhoutbossen, e.d. betekende. Op de kaart uit 1875 staan op de plek van de nu
‘formele’ beeldentuin slingerpaadjes ingetekend. Volgens oud-tuinbaas J. van Driel,
werkzaam op Den Donck vanaf ca. 1926, heeft dit deel van de tuin er echter altijd zo
(formeel) uitgezien [9]. De formele tuin is waarschijnlijk tussen 1900 en 1925
aangelegd [14].

Periode 1925-1940
In 1924 koopt Willem Groeninx van Zoelen Het Huys ten Donck. Hij heeft het park en
het huis laten restaureren en moderniseren. Vanaf 1929 tot 1939 is tuinarchitect
Leonard Springer betrokken bij aanpassingen op de buitenplaats. Er zijn tientallen
brieven teruggevonden en doorgenomen waaruit blijkt dat Springer adviseerde naar
aanleiding van de voornemens van Groeninx van Zoelen. Uit de briefwisseling mag
worden geconcludeerd dat Springer een grote invloed heeft gehad op de invulling van
het Engelse werk. En ook dat Groeninx van Zoelen de adviezen van Springer uiterst
serieus nam, maar zeker niet altijd opvolgde. Springer spaarde Groeninx (zoals Springer
hem noemt in de brieven) niet wanneer hij het inhoudelijk niet met Groeninx eens van
of wanneer een advies van hem anders was uitgevoerd. Al hadden zij een goede relatie,
Springer was in zijn nadagen zeker niet mild wanneer het over zijn vak ging. Zo schrijft
Springer op 11 Oktober 1930:
“Hooggeachte, (waarbij meestal nog volgt Groeninx of heer Groeninx),
Uw Brief heb ik zo even ontvangen met de daarin gelaten brief van Koopman.
Zijn opgave is nog niet duidelijk, daar de aanduidingen Forsythia, Hydrangia en
Philadelphus mij niets zeggen, daar het niet onverschillig is welke soorten deze
genomen zullen worden. Ik kan hier dus moeilijk uit opmaken welke groep de
onderbeplanting verwachtte te hebben. Bovendien...”
Springer heeft onder meer het Engelse werk verjongd en gereorganiseerd. Daarvoor is
er onder meer gekapt zodanig dat oude bomen meer ruimte kregen en is nieuwe
beplanting aangebracht [9]. In de identificerende omschrijving [13] is aangegeven dat
de toevoegingen van Springer vooral tot uiting komen in het bomenassortiment.
Springer creëerde eveneens doorzichten naar buiten het Engelse werk.
In 1937 is gekapt in het ‘beeldenbos’, volgens de informatie van H. Tromp [9]. De naam
beeldenbos is nergens anders vermeld. Aangenomen is dat hiermee het (of een deel
van het) Engels werk wordt bedoeld [9]. Uit de brieven en het boek van C. Moes over
Springer [15], is af te leiden dat Springer de bestaande structuur niet wijzigde omdat hij
die waarderen. Ook van andere locaties is bekend dat Springer oude structuren zoveel
mogelijk respecteerde. Hetgeen hier zou kunnen betekenen dat de loop van paden,
greppels en watergangen niet door Springer gewijzigd is. De projectgroep concludeert
dat Springer bij zijn werk hoogstwaarschijnlijk is uitgegaan van de padenstructuur
zoals die op de kaart van 1875 is aangegeven. Wel deed Springer aanpassingen in de
boomsoorten en de onderbegroeiing, waarbij hij als bekwaam dendroloog koos voor een
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grote diversiteit. In de identificerende omschrijving is aangegeven dat Springer de grote
lijnen van de compositie onveranderd liet. Er zijn geen ontwerptekeningen van Springer
gevonden of andere aanwijzingen over aanpassing van de structuur.
De beplanting in het Engelse werk is volgens Cremers grotendeels van Springers hand.
Volgens Cremers heeft Springer bij ‘de boerenwoning’, die in zijn tijd veel gebruikt
werd, een passende omlijsting ontworpen. “Een intieme aanleg in de directe omgeving,
een lage meidoornhaag rondom een deel van het voorpleintje en achter het huisje een
losse beplanting in kleinere groepen van bloeiende heesters.” In 1977 waren nog enkele
groepen boerenjasmijn terug te vinden. Direct hierbij aansluitend legde Springer een
open plek aan bij de kleine vijver, waarvan de rand wordt geaccentueerd door een
beplanting met variëteiten van es (Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’ en kers (Prunus serrulata,
een Turkse eik (Quercus cerris), een bruine beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’, een
Lawsoncipres (Chamaecyparis lawsoniana ) en een taxus (Taxus baccata) [13]. Ook
is in zijn tijd de zogenoemde ‘Beeldenlaan’ geplant, een laan met een doorzicht naar
buiten (in oostelijke richting). Deze rechte laan is nu een betrekkelijk formeel element
in het park in landschapsstijl. De reden van de aanleg is niet bekend. De ‘Beeldenlaan’
bestaat in de huidige situatie uit grote bomen. Deze zijn niet als een strakke laan met
gelijke plantafstand geplant. Anders dan men zou verwachten, staan in de ‘Beeldenlaan’
geen beelden.
Uit de correspondentie van L.A. Springer met W. Groeninx van Zoelen [11] en uit de
aankooplijsten in het archief van Het Huys ten Donck [11], wordt duidelijk welk sortiment Springer adviseerde en hoe de invulling moest zijn op donkere en lichte plekken.
Uit de beplantingslijsten blijkt in welke aantallen bomen en struiken werden aangeplant
en welke soorten zijn aangekocht in welke maten, voor welke prijzen en bij welke
kwekers. Soms blijkt zelfs uit de correspondentie wat dood ging en ingeboet moest
worden door de kweker.
Van de aangekochte soorten blijkt echter niet uit de correspondentie welke soorten waar
zijn geplant in het Engelse werk.

Afbeelding Beeldenlaan
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Het Engelse werk in 1982
Bron: De buitenplaats Het Huys ten Donck te Ridderkerk,
beheersplan voor het beschermd natuurmonument, buro Maas, 1982 [18]
• Een bloemenweide als openruimte in het bos, Deze ligt ten oosten van de beeldentuin. Er is geen sprake
van een zichtas of van een uitzicht. In de randen is een duidelijk ontwerpthema te zien. Op regelmatige
afstanden zijn de randen verfraaid met struiken als witbloeiende boerenjasmijn en vele soorten exotische
bomen zoals tulpenboom, Japanse Noot en goudes.
• Het ‘’Engelse bos. In dit bos staan zeer oude beplantingen van Buxus, restanten van de 18e eeuwse aanleg.
Verder komen hier een aantal fraaie bruine beuken voor en enkele opmerkelijke boomgroepen paardekastanjes.
De bruine beuken zijn de zwaarste bomen op de buitenplaats. Voorts ligt er een vijverrestant.
• De beeldenlaan, een eikenlaan waarin vroeger enige tuinbeelden stonden. De beeldenlaan eindigt in een
doorzicht door de windsingel aan de oostzijde naar de omgeving. Hier had men zicht op Slikkerveer. In het
“venster” stond waarschijnlijk ooit een tuinvaas of een tuinbeeld.
• De open plek met de kleine vijver. Op de oever staat een treurwilg. Hoogstwaarschijnlijk had men vroeger
vanaf deze plek zicht op het zuidelijk gelegen weiland en op de kinderboerderij. De beplanting bestaande uit
bomen van verschillende grootte met verschil in kroonvorm, bladtextuur en bladkleur, vertoont de hand van
Springer.
• De kinderboerderij. De beplanting rondom de kinderboerderij heeft een duidelijk omlijstend karakter. We
treffen hier onder andere meidoorns en zwarte noten aan. De ruimte om de kinderboerderij is te veel
dichtgegroeid.
• De nieuwe zonnehoek. Deze plek staat in nauwe relatie met de ruimte om de kinderboerderij. Hiervandaan
heeft men uitzicht over de weilanden. Het is waarschijnlijk dat de ruimte ten noorden van de nieuwe zonnehoek en ten oosten van de kinderboerderij een meer open en wellicht bloemrijk beeld heeft gekend.
• Het botenhuis met de vroegere zonnehoek. Deze plek wordt gekenmerkt door een typisch beplantingssortiment, zoals dat vroeger op de buitenplaats werd toegepast. Rhododendron, Aucuba en Taxus voeren
hier de boventoon. Deze wintergroene heesters en de groenblijvende conifeer geven deze plek een opvallend
cultuurlijk karakter.
• De strook langs het beekachtige water. Het was de bedoeling dat de wandelaar de indruk kreeg van een
bosbeek door de vele bochten of meanders. In de grootste bocht is een open plek uitgespaard. Op deze plaats
kan men via een bruggetje de “bosbeek” oversteken en desgewenst zijn pad aan de overzijde vervolgen. De
zware schaduw vormt een belemmering voor een goed ontwikkelde oeverflora.
• Het parkbos al verbindend element. In dit parkbos bevinden zich veel restanten van de voormalige
parkaanleg zoals waterloopjes, een droogstaande vijverpartij en restanten van paden. Het bos, waarin vele
houtsoorten voorkomen bestaat overwegend uit jonge bomen. De grote hoeveelheid zaailingen en opslag van
de woekerende sneeuwbes maken dit parkbos eentonig.
• Drie jonge bruine beuken die op open plekken in het bos zijn aangeplant. De charme van die openplekken
zal spoedig verdwijnen door de voorspoedige groei van de beuken. De beuken vullen niet alleen de open
ruimten op, ze beconcurreren ook een aantal zeer fraaie en bijzondere exoten.
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Springer kiest voor een uitgebreid sortiment aan inheemse en uitheemse soorten. Zijn
voorkeur voor variatie in bladkleur, bladvorm en groeiwijze in combinatie met mooie
bloeiende en exotische soorten is zichtbaar in de plantlijsten. Hierdoor kreeg het park
een moderne uitstraling en werd er meer kleur in gebracht, kleur die in de vroege
landschapsstijl vaak ontbrak [13]. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de soorten die
Springer plantte bij de open plek bij de vijver. In bijlage V is een overzicht opgenomen
van de door Springer op Het Huys ten Donck veel gebruikte soorten.
L.A. Springer heeft tot kort voor zijn dood in 1940 W. Groeninx van Zoelen voorzien van
adviezen. De heren hadden een warme vriendschappelijke band en schreven over
velerlei onderwerpen. Niet alleen de planten en de buitenplaats maar ook de politiek, het
oprukkend fascisme als ook de jaren die voor beide heren gingen tellen. Als Springer in
1940 overlijdt, komt er geen einde aan zijn bemoeienissen met deze buitenplaats. Moes
schrijft in haar boek over Springer [15] dat zijn adviserende taak wordt overgenomen
door Springers leerling, de architect Samuel Voorhoeve. Er zijn geen concrete aanwijzingen gevonden die zijn invloed onderschrijven. Ook Voorhoeve was toen al op leeftijd.
Na alle verbeteringen die in de 30er jaren waren aangebracht, trok in februari 1939
een storm over de buitenplaats die veel schade aan de beplantingen aanrichtte, onder
andere aan een aantal oude bomen [9].
In de dertiger jaren werden essen en eiken als productiehout aangeplant in het Engelse
werk. Deze zijn terug te vinden op de bestellijsten. Of Springer hierover heeft geadviseerd en hoe hij hierover dacht, heeft de projectgroep niet kunnen achterhalen. Het lijkt
erop dat met name open plekken met deze soorten en vooral met essen zijn gevuld.
Springer schreef wel essen met sierwaarden voor, zoals de Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’,
F. ornus of F. americana.

Periode 1940-heden
De diverse luchtfoto’s die door RAF in maart/april 1945 gevlogen zijn, laten een dun bos
zien. Dit kan komen door kap tijdens de oorlog of ook nog een gevolg zijn van de storm
in 1939.
Wat in het algemeen voor het park is beschreven, geldt ook voor het Engelse werk. Er
zijn geen grote veranderingen meer geweest en het beheer is de laatste jaren vooral
gericht op de natuurwaarden.
In het beheerplan dat buro Maas in 1982 [18] heeft opgesteld is een beschrijving
gegeven van het Engelse werk. De belangrijkste gegevens zijn in bijgaand kader
weergegeven in de bewoordingen van de opstellers van het beheerplan in 1982.
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Afbeelding plattegrond van de
buitenplaats Het Huys ten Donck
1975 getekend door Haver Droeze
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In het beheerplan uit 1982 [18] is het Engelse werk (sectie a nummers 3457, 588 en
587) omschreven als een verwaarloosd, gesloten bos met een struiklaag, waarin
sneeuwbes woekert. De sneeuwbes bedekt de bodem voor 70%. Men treft er grote
hoeveelheden stinzenplanten aan. Mede gezien de opmerkelijke paddestoelenvondsten
betreft het hier een natuurwetenschappelijk zeer waardevol gedeelte van de buitenplaats, aldus de opstellers van het beheerplan.
Het beheerplan maakt ook melding van en opmerkelijk ontwerpgegeven in het parkbos.
Er bestaat volgens de opstellers een vaste relatie tussen de paden en het gebruik van
en bepaald plantmateriaal. Men koos destijds voor welriekende en witbloeiende
boerenjasmijn als vaste begeleider van de paden. Het is niet zeker of dit principe door
Springer is ingevoerd of van jonger datum is.
Uitgangspunt in het beheerplan van buro Maas is dat het behoud van de architectonische
of cultuurhistorische kwaliteiten naast het handhaven van de natuurwetenschappelijke waarden centraal moet staan bij het beheer. Er mag niet te veel scheiding
worden aangebracht tussen de cultuurhistorische waarden en de natuurwaarden, omdat
anders de eenheid van de buitenplaats verloren gaat. Het beheersysteem moet zorgen
voor een nauwe samenhang met het ruimtelijk beeld en de specifieke voorwaarden die
gesteld worden ten behoeve van de instandhouding en waar mogelijk versterking van
de natuurwaarden. Dit wordt uitgewerkt in levensgemeenschappen, processen en maatregelen voor de verschillende onderdelen van het park. Er wordt ook geconcludeerd
dat er op dat moment (ca 1981) sprake is van achterstallig onderhoud door de hoge
kosten van het onderhoud. Buro Maas beveelt aan om een herinrichtingsplan te maken
voor het Engelse werk, zodat een goede uitgangspositie ontstaat voor het beheer. Het
inrichtingsplan kan de belevingswaarde van het bos aanmerkelijk vergroten, inspelen
op de wensen van de eigenaar, en de ruimtelijke, cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke kwaliteiten verbeteren. Of het herinrichtingsplan op basis van dit advies is
opgesteld, is onbekend. Waarschijnlijk niet.
Uit het beheerplan is op te maken dat het bomenbestand in het Engels werk divers is,
maar dat het heesterbestand enorm is teruggelopen sinds de tijd van Springer.
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4.2 Huidige situatie
De huidige situatie van het Engelse werk is hieronder beschreven aan de hand van een
rondwandeling langs de verschillende onderdelen van het Engelse werk. Belangrijke
onderdelen van de beschrijving zijn de beplanting, de padenstructuur en de greppelstructuur. Tot slot is het huidige beheer beschreven en heeft de projectgroep het huidige
beheer geëvalueerd.
De beplanting is geïnventariseerd en op bijgaande inventarisatiekaart aangegeven. De
nummers in onderstaande tekst verwijzen naar de nummers op de inventarisatiekaart.

4.2.1 De huidige situatie op hoofdlijnen
Onderstaand volgen de kenmerken van de huidige situatie van het Engelse werk.
Het Engelse werk is een vrijwel aaneengesloten parkbos, waarin de bomen een gesloten
kronendak vormen (met uitzondering van de bloemenweide). Er is een wildgroei aan
bomen. Een aantal soorten zaait sterk uit, zoals de paardekastanje in het Engelse bosje.
In het parkbos zijn verschillende gebieden te onderscheiden
(zie ook inventarisatiekaart):
• Hollandse eik, beuk en haagbeuk
• Hollandse eik, es en haagbeuk
• Hollandse eik en es
• Paardekastanje en eik
Daarnaast zijn er groepen eik, moseik, gewone beuk, rode beuk en gemengde beuk
(soms gemengd, soms alleen groen), es, kastanje. En tenslotte zijn er verschillende
solitairen van verschillende leeftijd. Veel beuken, enkele eiken, enkele meidoorns,
haagbeuken, paardekastanjes, plataan, zwarte noot, sierappel, trompetboom, esdoorn,
beverboom, Cryptomeria, Ginkgo, tulpenboom, Kaukasische vleugelnoot. Er staan
verschillende rode beuken, zoveel dat de rode beuken geen accent meer vormen maar
gaan domineren.
Op een aantal plekken is er een onderbeplanting met struikvormers. Het gaan dan
vooral om sneeuwbes, ribes, boerenjasmijn, hulstzaailingen. De sneeuwbes domineert
grote stukken langs de Herensloot en de oostelijke sloot.
Er is een opvallend rijke begroeiing van stinzenplanten. Deze vormen nu een waardevol
element in het Engels werk. Soorten die voorkomen zijn: Italiaanse aronskelk, winteraconiet, sneeuwklokjes, en andere.
De afwisseling tussen open en besloten, tussen licht en donker die zo belangrijk is in de
landschapsstijl, is vrijwel verdwenen. Her en der zijn nog (groepen) oude taxussen te
vinden, vaak aangevuld met uitgezaaide hulst, die een donkere vlek vormen. Deze oude
taxussen pasten in de landschappelijke compositie, die nu niet meer te zien is. Dit wordt
mede veroorzaakt doordat her en der Aucuba’s zijn geplant, afleggers of zaailingen van
de oude Aucuba’s. Deze staan als solitairen door hele terrein Ook de hulst is rijkelijk
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uitgezaaid. Dit draagt niet bij aan een
afwisseling van open en dichte plekken.
De padenstructuur is totaal vervlakt.
De hoofdpaden in het Engelse werk
zijn vrijwel rechte paden geworden, de
belijning van de paden is verdwenen. De
paden zijn breed en van slechte kwaliteit. In de winter zijn ze, door de hoge
grondwaterstand bijna onbegaanbaar.
Andere paden zijn alleen nog paden
die door de vegetatie gelopen worden.
Paden verdwijnen, ook enkele paden die
nog op de kaarten uit 1982 staan, zijn
inmiddels verdwenen. De paden zijn niet
verhard en ook niet afgebakend.

Afbeelding overhangende takken en
onderbegroeiing Herensloot
In het Engelse werk liggen drie waterpartijen: een ronde vijver in het Engelse bosje,
een maanvormige vijver ten noorden van de Beeldenlaan en de vijver bij de boerenwoning, die met een slingerbeek verbonden is met de oogvormige vijver. De waterstand
in de eerste twee waterpartijen is afhankelijk van de grondwaterstand. De laatste vijver
staat via de oogvormige vijver in relatie met de sloot aan de westzijde van het park. De
oevers van de vijver in het Engelse bosje en bij de boerenwoning zijn strak, er is een
duidelijke vorm. De maanvormige vijver heeft meer natuurlijke oevers.
De oevers van de watergang laten op diverse plekken opslag of zaailingen zien,
waardoor de lijn van de vloeiende bochten dreigt te vervagen. Bovendien verschillen
de taluds duidelijk; ze zijn juist steil of flauw hellend, hetgeen het meanderende effect
van de waterloop kunstmatig benadrukt.
Bijzondere bouwsels zijn de boerenwoning uit 1808 en de ruïne uit 1775, die beide ook
apart benoemd zijn in de beschrijving van het Rijksmonument. Deze gebouwtjes zijn in
behoorlijk goede staat.
Er ligt een duidelijke greppelstructuur in het terrein. Deze structuur is zo goed mogelijk
ingemeten en op kaart gezet (zie paragraaf 4.2.3). De greppels dragen bij aan de
accidentatie van het terrein.
Er zijn weinig echte hoogteverschillen in het Engelse werk. De hoogteverschillen blijven
binnen 20 cm, met uitzondering van drie plekken:
1) De verhoging ten noorden van de vijver in het Engels bosje. Hierop stond een
esdoorn, die net is omgezaagd. De oude padenstructuur loopt langs deze verhoging.
2) De verhoging op de hoek van de Herensloot en de oostelijke ringsloot. Op deze
verhoging staat een oude paardekastanje met drie grote beuken.
3) De verhoging achter de ruïne/bij de beeldentuin. Dit blijkt bij nader inzien een
vuilbult te zijn, waarop Japanse duizendknoop welig tiert.
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4.2.2 Een rondwandeling door het huidige Engelse werk
In parken in landschapsstijl is de rondwandeling heel belangrijk. Deze moet leiden tot
verrassingen en inzichten. De beschrijving van de huidige situatie volgt een rondwandeling door het Engelse werk die start bij de Beeldentuin (zie kaart).
Voor de beplanting wordt verwezen naar de inventarisatie kaart.

De bloemenweide
Vanuit de beeldentuin loopt de routerichting bloemenweide. Er staan enkele zeer oude
bomen (o.a. eiken, 47, 79) afgewisseld met iets jongere aanplant uit, waarschijnlijk,
de Springerperiode (nr. 43, 76, 50, 49) De onderbegroeiing is rommelig en diversiteit is
minimaal. De taxusstruiken zijn uitgegroeid tot bomen en de zaailingen van de overige
bomen mochten jarenlang hun gang gaan en vormen nu alweer (kleine) bomen. Aan de
zuidzijde wordt dit gedeelte door begrensd door een dicht bos van eik met taxus onderbegroeiing. Aan de noordzijde van de bloemenweide is veel gezaagd in de beplanting,
de heesterbeplanting heeft open plekken en er is geen samenhang in de compositie.
Centraal op de bloemenweide staat een rode beuk (73) en aan de rand een tulpenboom
(70). Aan de noordzijde van de bloemenweide is nog een stuk van een gedempte sloot
te zien (tussen bomen 67 en 69), een sloot die te zien is op de kaart van Maan en Harte
uit 1718.
De toplaag van de bodem in het doorzicht naar de bloemenweide en de bloemenweide
zelf is rijk. Mogelijk wordt het maaisel niet geruimd of werd er niet gemaaid, een
voorzichtige conclusie op basis van de aangetroffen soorten die kenmerkend zijn voor
rijkere grond. Er loopt hier nog maar één pad, een breed hoofdpad, dat dient als werkpad en ontsluitingsroute. Het verband met de padenstructuur die er ooit geweest moet
zijn is hier geheel verdwenen.

Het Engelse bos
Waar in de bloemenweide de oude paden geheel verdwenen zijn, is in het Engelse bos
de schade aanmerkelijk minder. Hier zijn paden terug te vinden die in grote lijnen overeenkomen met de oudst opgetekende situatie zoals we die zien op de kaart van Maan
en Harte uit 1781. Deze paden zijn niet in één oogopslag zichtbaar, maar goed kijken en
aftasten van hoogteverschillen, brengt ze weer in beeld.

Afbeelding foto vanuit de bloemenweide terug
kijkend naar de Beeldentuin. Een historisch
pad dat door de groep oude eiken heeft gelopen
is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een
werkpad.
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Het uitgevoerde beheer betrof hier duidelijk vooral het omzagen van de sterk uitzaaiende esdoorns. Daarbij is echter zeer waarschijnlijk geen rekening gehouden met
het werk van Springer die deze soort bewust gebruikte in de compositie. De open plekken worden ingevuld door aanplant van o.a. stekken van de Aucuba. Dat is historische
gezien niet juist, de verhoudingen ruimte/massa of open/dicht vervagen hierdoor, wat
de belevingswaarde niet ten goede komt.
De bosvijver is voorzien van een behoorlijke laag bagger, ca. 75 cm dik. Hier zal
waarschijnlijk weinig leven meer inzitten, gezien de anaërobe omzettingen in het water.
De natuurwaarde zal hier daardoor sterk zijn teruggelopen.
In dit gedeelte komen een aantal oude bomen zoals rode beuken (64), Kaukasische
noot (65) en Ginkgo (67) voor, evenals een grote groep paardekastanjes van diverse
leeftijden. Deze laatste geven veel zaailingen. De Kaukasische noot zorgt voor veel wortelopslag in zijn omgeving.

Het bos tussen de bloemenweide en de Beeldenlaan
Dit bos bestaat voornamelijk uit inlandse eik en taxus. Er sprake van een stabiele situatie. De taxus overleeft onder de eiken en de eiken kunnen waarschijnlijk nog lang mee
in deze situatie. Er zijn nog enkele fragmenten zichtbaar van de aangeplante diversiteit,
maar dat is weinig. Onder meer een rode esdoorn en een grote Chameacyparis lawsoniana.
De maanvormige vijver is behoorlijk
dichtgeslibd en de begroeiing eromheen
is zwaar doorgeschoten.
Dit gedeelte zal momenteel vrijwel
onderhoudsvrij zijn. De eiken in dit
bosgedeelte concurreren met de eiken
in de Beeldenlaan. Dit heeft meer te
maken met de boomkeuze van de
Beeldenlaan als met een tekortkoming
in het beheer. Alleen wanneer het bos
direct naast de laan was beheerd als
eikenhakhout, had de laan voldoende
tot zijn recht kunnen komen. Door deze
soortkeuze en het feit dat de bomen
even groot zijn, valt de Beeldenlaan
minder op en dat beperkt de belevingswaarde.

Afbeelding
maanvormige
vijver

De Beeldenlaan geeft de indruk van een laan, maar de twee bomenrijen staan niet
zuiver in het gelid. Bovendien variëren de plantafstanden in de rij. Een klein raadsel,
omdat het wel als Beeldenlaan geplant zou zijn.
In dit gedeelte zijn geen paden te zien. Het is echter niet uitgesloten dat de padenstructuur bij nader onderzoek of in een ander jaargetijde wel boven komt. De greppelstructuur is hier, en in het gehele Engelse werk, goed te herstellen.
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Het bos tussen de Beeldentuin en de Beeldenlaan
Dit bos ligt pal ten oosten van de Beeldentuin. In dit gedeelte staan nog enkele oude
bomen, zoals enkele en eik en een afgezaagde trompetboom. Het bos bestaat uit eiken,
beuken en haagbeuken. De eiken domineren. De onderbegroeiing is schraal en ruig.
Veel zevenblad in dit gedeelte. De belevingswaarde is beperkt.
Hier ligt een duidelijke, strakke greppelstructuur. Er is geen padenstructuur zichtbaar.
Op veel plaatsen zijn brandplekken waar waarschijnlijk het snoeibeurt ter plekke wordt
verbrand.

Het bos ten zuiden van de Beeldenlaan
Dit gedeelte wordt gekenmerkt door een behoorlijke dichtheid van bomen in bosverband. Veel van deze bomen zijn gezien hun leeftijd zeer waarschijnlijk aangeplant in de
Springertijd. De bomen zijn vooral groepsgewijs aangeplant: beuken, haagbeuken, eik
en moseik zijn de meest voorkomende soorten. De onderbegroeiing wordt gedomineerd
door sneeuwbes en jasmijn. Het is een bossig en ontoegankelijk gebied. Hier zit ook het
zwaartepunt van de reigerkolonie in het Engelse werk.
De greppelstructuur is duidelijk herkenbaar. In de omgeving van de boerenwoning is
nog de oude padenstructuren zichtbaar. Het hoofdpad is recht en breed, weinig aantrekkelijk. Dit bos sluit aan op de open ruimte bij de boerenwoning.

De strook ten noorden van de Herensloot
Ook in deze strook treffen we veel sneeuwbes en jasmijn aan. Toch is hier duidelijk een
grotere diversiteit in de onderbegroeiing dan in de overige gedeelten van het Engelse
werk.
Meidoorn, ribes en andere sierheesters zijn nog zichtbaar. Langs de Herensloot en rond
de boerenwoning staan veel bomen uit het begin van de 19e eeuw.
De nieuwe zonneplek is omgeven met een taxushaag welke alles behalve zonnig aandoet.
De beleving van de plek is door de doodse uitstraling van de verdorde planten niet wat
men verwacht bij een zonneplek om rustig te zitten.
In dit gebied staat de boerenwoning die in 1808 gebouwd is en nog in behoorlijk goede
staat is. Rond deze kinderboerderij domineren de beuken, dit maakt de plek erg donker
en somber, terwijl je hier juist een lichte, open plek zou verwachten. Omdat onder de
beuken weinig groeit, is hier op de grond en in het zicht wel ruimte te ervaren, wat niet
veel voorkomt in het Engelse werk. De ruimte is zelfs zo groot dat de boerenwoning
van alle kanten zichtbaar is en er geen sprake is van een verrassingseffect. Dat moet
vroeger anders geweest zijn, afgaande op de padenstructuur uit 1875, en de beplanting
met struiken achter de boerenwoning en een meidoornhaag bij de open plek.
De padenstructuur is redelijk op zijn plaats maar afgevlakt in de belijning. De echte
spanning is eruit. De stinzenplanten zijn rijk. Het bos met de oudere bomen is doorgeplant met hoofdzakelijk essen die het beeld verstoren.
Lopend langs de slingerbeek is er af en toe een doorkijk naar de parkweide, deze doorkijken zijn echter vrijwel dichtgegroeid door onderbeplanting, onder andere van hulst.
Een bijzondere plek is de ruimte in de brede bocht van de slingerbeek. Centraal staat
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een rode beuk (8). Er staan nu echter te veel bomen, om deze plek tot zijn recht te
laten komen. De bosachtige beplanting gaat in westelijke richting over in groepen
bomen, vooral oude eiken (4). Dan komt men bij de oogvormige vijver aan de grens
van het Engelse werk.

Het gebied achter de ruïne en
zuiden van de Beeldentuin

Afbeelding
achterzijde
ruïne

Rond de ruïne is een gedeelte met eik
en paardekastanjes. Dat gaat aan de
oostkant over in een bos van eik, es en
haagbeuk. Opvallend is de belvedère
achter de beeldentuin. Bij nader onderzoek blijkt dit een ‘vuilnisbelvedère’ te
zijn van recenter datum. Deze verhoging in het landschap is begroeid
met Japanse duizendknoop. Deze zou
met kracht bestreden moeten worden,
om te voorkomen dat dit over een paar
jaar een plaag wordt in het Engels
werk. De bult wordt geflankeerd door
brandplekken in de greppels. Dat geeft een zeer onverzorgde aanblik.
De ruïne is wordt aan de zuidzijde geflankeerd door een zware taxus. Aan beide zijden
van de bouwwerk staat een beukenhaag die voorjaar 2008 is geplant.
De beukenhaag met het frisgroene blad past niet bij de stemming die de ruïne moet
oproepen, die van overpeinzing en verstilling. Ook past hier geen haag, beter zou een
natuurlijk aandoende beplanting gebruikt kunnen worden. De achterkant van de folly
mag niet zichtbaar zijn. Hier bevindt zich nu echter een open plek met daarin een stapel
stenen. Een laurierkers breekt het zicht hierop enigszins, maar onvoldoende.
De beplanting rond de ruïne doet geen recht aan dit gebouwtje, dat ook Rijksmonument
is en dateert uit 1775.
De stinzenbeplanting in de zichtas, bij de ruïne en tegen de waterloop is zeer waardevol
met onder meer de stengelloze primula. Opvallend is dat er paden door de zichtlijn voor
de ruïne zijn gemaaid in rechte lijnen. Deze paden kloppen niet allemaal met de
historische padenstructuur.
Het eiken en essenbos is voorzien van veel productie-essen. Her en der in dit gebied
staat taxus en opslag van hulst. De belevingswaarde van dit gedeelte is beperkt.
Het is overigens ook hier niet uitgesloten dat er nog paden boven komen. Enkele
fragmenten van paden zijn hier nog juist zichtbaar, maar het overgrote deel van de
oude paden was tijdens het onderzoek niet zichtbaar.
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4.2.3 Beschrijving greppelstructuur en het bomenbestand
Twee historische en kenmerkende elementen in het huidige Engelse werk zijn hieronder
nader omschreven: de greppelstructuur die te herleiden is op oude aanleg en de datering van het bomenbestand.

Greppelstructuur
In het terrein is een greppelstructuur aangetroffen. Sommige greppels zijn heel duidelijk
zichtbaar, andere minder. De greppels dienen vanouds voor de ontwatering van dit gebied, dat ‘s winters behoorlijk nat is. Er zijn verschillende greppelstructuren aangetroffen
en hieronder beschreven.
De greppelstructuur is kleinschalig en het meest verfijnd in het gedeelte langs de
Herensloot en bij de boerenwoning. De aansluitingen op de Herensloot en de oostelijke
ringsloot zijn recht, maar daarna kronkelende greppels. De greppels krijgen een mooie
belijning op de plekken waar ze zichtbaar vroeger waarschijnlijk zichtbaar waren. De
projectgroep heeft het vermoeden dat de rechte stukken vroeger verborgen waren door
beplanting en dat de greppelstructuur samenhangt met de invulling van de beplanting
en dichte (donkere) en open (lichte) plekken.
Langs de Beeldenlaan lopen rechte greppels, deze lopen door in het verlengde van de
Beeldenlaan in westelijke richting. Deze greppels zijn breder dan de eerder genoemde
greppels.
In het bos tussen de Beeldenlaan en het bosgebied ten noorden van de kronkelende
watergang tot aan het doorzicht naar de bloemenweide komen ook greppels voor. De
afstand is groter en de greppels breder en dieper dan de eerstgenoemde. De greppels
zijn vrijwel recht, af en toe een bocht.
In het eiken bos ten noorden van de Beeldenlaan loopt een slingerende greppel naar de
vijver. Aan de noordzijde van de bloemenweide is de gedempte oude sloot nog zichtbaar in de vorm van een greppel.
Vergelijking van de greppelstructuur met de padenstructuur op de kaart van 1875 laat
zien dat de greppels soms de paden kruisen en dan bijv. een y-splitsing vormen. Andere
greppels volgen de belijning van de paden. Er is een duidelijke samenhang tussen de
oude padenstructuur en de greppelstructuur. De greppelstructuur is veel beter bewaard
gebleven dan de padenstructuur.
De greppels zijn nu beperkt zichtbaar en liggen vol oud en vergaan blad. Door de greppelstructuur beter zichtbaar te maken, kunnen de greppels een bijdrage leveren aan de
belevingswaarde van het gebied.
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Datering van het bomenbestand
In de tijd die beschikbaar is voor de opdracht is het onmogelijk alle bomen te dateren.
Wel is duidelijk dat het park een divers bomenbestand herbergt, divers zowel in sortiment
als in ouderdom. Een datering van het bomenbestand is een empirische studie. Een
boom kan veel ouder lijken dan hij werkelijk is. Voortschrijdend inzicht blijft nodig, maar
deze opsomming laat zien dat de diverse ontwikkelingslagen in het bomenbestand terug
te zien zijn. In de datering is uitgegaan van perioden waarin uit archief of historisch
onderzoek bekend is dat er veel bomen zijn aangeplant. Zodoende gelden drie fasen,
respectievelijk, de fase vooraf en rond de kaart van Maan en Harte (1781), de aanpassing van Otto Paulus Groeninx van Zoelen tussen 1800 en 1820 en als laatste de fase
waarin Springer zijn adviezen met de Jonkheer uitwisselden.

Rond 1780:
• eik op zonneplek (19)
• eikengroep nabij ruïne (4)
• restant eikenlaan of kruising van laan (47)

Fase 1800-1820 Otto Paulus Groeninx van Zoelen:
•
•
•
•
•

Ginkgo’s (67a en b )
oude rode beuk in het Engels bosje (64)
plataan (41)
vleugelnoot? (65)
bomen langs het oostelijke slingerpad (26, 27, 29, 30, 31)

Fase Springer:
• tot boom uitgegroeide meidoorn bij boerenwoning (20), mogelijk een overblijfsel
van de meidoornhaag die Springer hier ergens plantte
• twee naaldbomen Cryptomeria en Chamaecyparis (55 en 64)
• trompetbomen (43)
• rode beuken divers
• rode esdoorn (33)
• andere esdoorns?
• tulpenboom (71)

Afbeelding Cryptomeria (55)
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INFO VOOR REPRO INVOEGEN
A3 KAART HUIDIGE SITUATIE
ENGELSE BOS
OP ACHTERZIJDE A3 KAART
VOLGENDE PAGINA KOPIEREN
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4.2.4 Het huidige beheer en onderhoud
Beheerplan 2007-2012
Sinds 1981 is een aantal beheerplannen voor de buitenplaats gemaakt. Het beheerplan
van buro Maas (1982) streeft naar een combinatie van natuurwetenschappelijke en
cultuurhistorische waarden op een manier dat ze beiden tot hun recht komen. In het
beheerplan wordt een herinrichtingsplan voorgesteld voor het Engelse bos. Voor zover is
nagegaan, is dat plan niet gemaakt, in ieder geval niet uitgevoerd.
In 2005 is een evaluatie van het beheer opgesteld [16] om vast te stellen of er achterstallig onderhoud is dat in een nieuw beheerplan voor de periode 2007-2012 moet
worden weggewerkt. Het Engelse werk wordt beschreven als een vrij gesloten bos met
een struiklaag waarin sneeuwbes bepalend is. Het gebied heeft een rijke paddestoelenflora en een groot aantal stinzenplanten, zoals winteraconiet, voorjaarsvroegeling en
sneeuwklokje.

Uit de evaluatie komt de conclusie:
• dunningsachterstand in het bos en het park;
• achterstand in het vrijstellen van bomen, waardoor er weinig licht toetreedt in het
bos;
• op veel locaties wordt het beeld bepaald door hoogopgaande sneeuwbes, waardoor
er geen licht op de bodem komt en andere vegetatie geen kans krijgt;
• de reigerkolonie vormt geen bedreiging voor de vegetatie, het stimuleert kalkminnende paddestoelen.
• Over de cultuurhistorische waarden wordt in de evaluatie niet gesproken. Ook
wordt alle bos over één kam geschoren (Engels werk, Nieuwe werk ten zuiden van de
Herensloot, zoombeplanting).
Vervolgens is een beheerplan voor de periode 2007-2012 opgesteld [1]. Dit is opgesteld
omdat het voor de Natuurschoonwet en de Natuurbeschermingswet een verplichting is
een beheerplan op te stellen.
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Opmerkelijk bij dit laatste beheerplan is, dat de status van de buitenplaats beschreven
wordt als Natuurmonument. Echter het feit dat de buitenplaats als geheel ook is
aangewezen als Rijksmonument wordt nergens genoemd, wel dat de gebouwen onder
de Monumentenwet vallen. Er wordt een opsomming van de ontwikkeling en de
elementen gegeven die sterk lijkt op een samenvatting van het beheerplan van buro
Maas uit 1982. De beschrijving van het Engelse werk is dezelfde als in de evaluatie en
zeer kort.
Vervolgens zijn de beheerdoelstellingen gegeven. De algemene doelstellingen zijn:
• het behoud en herstel van cultuurhistorisch waardevolle elementen en patronen;
• het instandhouden of herstellen van de landschappelijke verschijningsvorm van
de buitenplaats en het Natuurmonument; het instandhouden van de bestaande
geologische en geomorfologische elementen, structuren en processen;
• het behouden en versterken van de natuurwaarden.
Deze doelstellingen worden vervolgens voor diverse elementen, zoals bos en bomen,
ruw gazon en weilanden, stinzenflora, etc. uitgewerkt in doelstellingen, subdoelen/
criteria en maatregelen.

Beschikbare menskracht
Het huidige beheer vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de tuinbaas,
dhr. Hans Willemstein. De tuinbaas is fulltime inzetbaar op de buitenplaats. De stichting
PHB levert per jaar een bijdrage van 450 uur (mogelijk uit te breiden naar 600 uur in
2009). In de toekomst wordt deze bijdrage mogelijk uitgebreid. Daarnaast wordt regelmatig een hovenier ingehuurd. De gehele terrein van 26 ha. wordt dus beheerd door
circa 1,5 fte per jaar. Dit betekent dat er een zeer efficiënte inzet van de beschikbare
uren moet zijn om het terrein naar behoren te kunnen beheren.

Staat van onderhoud
De richtlijnen die worden gegeven in het beheerplan 2007-2012 worden door de
tuinbaas opgevolgd. Het Engelse werk wordt beheerd als een natuurgebied. De natuurwaarden staan centraal, de cultuur- en tuinhistorische waarde krijgen weinig aandacht.
Er is sprake van achterstallig onderhoud in de bomen, die een gesloten dek vormen,
maar ook in de struikenlaag. Het bladerdek van de bomen sluit zich vrijwel geheel
boven het Engelse werk. De fijne heesters met grote sierwaarde verdwijnen omdat ze
niet kunnen concurreren met de bomen, de sneeuwbes en de jasmijn. Van de kenmerkende Springeraanleg is door gebrek aan onderhoud na de Tweede Wereldoorlog, weinig
terug te vinden met uitzondering van een aantal bomen en de woekerende sneeuwbes.
De kwaliteit van de paden is slecht, zowel functioneel als esthetisch.
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4.2.5 Evaluatie door de projectgroep
Bestudering van het huidige beheerplan leidt tot de conclusie dat – ondanks de
algemene doelstelling van behoud en herstel van cultuurhistorisch waardevolle
elementen – het beheerplan zeer sterk gericht is op de natuurwaarden en er weinig
aandacht is voor de cultuurhistorische waarden. Al het bos wordt op dezelfde manier
beheerd, er wordt voorgesteld bij de Herensloot meanders met plas/drassituaties te
maken en bij de oogvormige vijver glooiende oevers aan te leggen. Ook moeten de
oevers van de paddenpoelen glooiend gemaakt worden. De paddenpoelen zijn niet
specifiek aangegeven, maar waarschijnlijk zijn dit de vijvers in het Engelse werk en
het Engelse bosje. Dit getuigt volgens de projectgroep niet van enig inzicht in de
historie van het park.
De projectgroep onderschrijft dat behoud en ontwikkeling van natuurwaarden belangrijk
zijn de sterk verstedelijkte omgeving, maar ziet het als een gemiste kans dat in de
voorgestelde maatregelen in het geldende beheerplan voor Het Huys ten Donck, niets
wijst op een poging tot beheer dat gunstig is voor natuur én cultuurhistorie terwijl die
twee doelstellingen goed kunnen samengaan en elkaar kunnen versterken.
Op dit moment lijkt de juiste grondslag voor het uitvoeren van beheermaatregelen in
het Engelse werk te ontbreken, getuige bijvoorbeeld de her en der aangeplante
Aucuba’s.
De projectgroep heeft de indruk dat de tuin wordt beheerd naar een zeer algemeen
beeld van de landschapsstijl zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de
locatiespecifieke tuinhistorische eigenschappen die in het verleden mede
zijn bepaald door de wensen en inzichten van de eigenaar en de betrokken
landschapsarchitect(en).
Het beheer van het Engelse werkt vraagt maatregelen die maatwerk zijn en beter passen bij historische waarden van het gebied. Om daarin onderbouwde keuzes te kunnen
maken is (meer) kennis nodig en mogelijk ook meer capaciteit voor het onderhoud.
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4.3 Analyse en waardering
De analyse en waardering van het Engelse werk is opgesteld aan de hand van evaluatie
van de projectgroep van de verzamelde gegevens in diverse bronnen en in het veld. De
analyse bestaat uit een beschrijving van sterke en zwakke punten het Engelse werk en
een ruimtelijke analyse. De waardering is uitgewerkt voor de cultuurhistorische en
tuinhistorische waarde van het park alsmede voor de natuurwetenschappelijke waarde
en de belevings- en recreatieve waarde omdat deze eveneens van groot belang zijn.

4.3.1 Sterkte-zwakte analyse
Sterke punten zijn:
• De grote natuurwaarde die ook bijdraagt aan de beleving van het park;
• De ontwikkeling van het Engelse werk gebeurt in de loop van tweeënhalve eeuw in
duidelijk afgebakende periodes; soms gestaag en dan weer met een sprong, zoals in
het Springertijdperk;
• De gebouwde elementen uit 1775 (ruïne) en 1808 (de boerenwoning) die goed
bewaard gebleven zijn;
• De monumentale bomen, waarvan een aantal hoogstwaarschijnlijk nog dateert
uit de tijd van de vroeg-landschappelijke aanleg en te plaatsen zijn op de kaart van
Maan en Harte uit 1781;
• De vroeg-landschappelijke aanleg die met enige moeite nog terug te vinden is in
het Engelse werk. Er zijn maar weinig voorbeelden in Nederland van een vroeg-landschappelijke aanleg, de meeste buitenplaatsen zijn later weer geheel omgevormd;
• De greppelstructuur die door het park loopt en waarvan delen al uit de vroeg-landschappelijke periode dateren;
• Het bomenbestand waarin nog een aantal boomsoorten terug te vinden is die
kenmerkend zijn voor Springer, zoals de Chamaecyparis, de tulpenboom, de Fagus
sylvatica `Atropunicea` bij de vijver bij de boerenwoning;
• Een belangrijk punt in de
landschapsstijl is de rondwandeling, waarbij men steeds
verrast wordt. Ondanks het
verdwijnen van een aantal
paden, is nog steeds een
afwisselende rondwandeling
te maken.
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Afbeelding
greppelstructuur

Zwakke punten zijn:
• Het beheer dat alleen gericht is op natuurwaarden, waardoor de tuinhistorische
waarden geleidelijk steeds verder verloren gaan;
• Het Engelse werk is uitgegroeid tot een gesloten bosgebied, de onderbeplanting
bestaat nog uit slechts enkele soorten die dit aankunnen;
• De grote diversiteit die er was in de Springertijd is in de onderbeplanting geheel
verloren gegaan, van de naaldbomen zijn er nog twee over;
• De staat van onderhoud is slecht;het Engels werk ziet er onverzorgd uit.
Kenmerkend voor het landschapspark zou juist het beeld van de natuur moeten zijn
die zorgvuldig in de hand gehouden wordt en waar de belevingswaarde groot is;
• De rondwandeling kan nog gemaakt worden, maar de variatie en de verrassingen
zijn beperkt.

Kansen zijn:
• Betrokkenheid van de Ridderkerkse bevolking. Dit zorgt voor draagvlak, maar kan
ook vrijwilligers opleveren die een bijdrage kunnen leveren aan het onderhoud van
de tuin.
• De betrokkenheid en het enthousiasme van de natuurvereniging Ridderkerk;
• Respect voor de geschiedenis van de plek en de buitenplaats.

Bedreigingen zijn:
• Te weinig financiële middelen om het onderhoud op peil te houden;
• Doorgaan met een beheer dat alleen gericht is op de natuurwaarden. Hoewel als
er verder niets bijzonders gebeurt, worden de oude structuren niet aangetast, die
blijven in de bodem aanwezig.

Afbeelding door sneeuwbes overwoekerd
bos met slecht begaanbare paden
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4.3.2 Ruimtelijke analyse
De ruimtelijke analyse is gebaseerd op kaartmateriaal en de waarneming van de huidige
situatie in het veld.

Open en gesloten
Het Engels werk is vanouds een besloten gebied met dichte randen. Aan de oostzijde
ligt achter een sloot een bosstrook, die het park afschermt van de omgeving. Ook aan
de noordzijde lijkt de beplanting altijd behoorlijk dicht te zijn geweest. Langs de
Herensloot is vanaf de 18e eeuw zeker beplanting geweest, getuige de oude bomen
langs de sloot.
Op de kaart van Maan en Harte 1781 zien we in het Engels werk veel beplanting, overwegend hakhout. Op de kaart is een beperkt aantal (open?) ruimtes op te zien. Uit de
19e eeuw zijn geen kaarten of schilderijen beschikbaar die de ruimtelijke situatie goed
aangeven. Het is echter aannemelijk dat er ook toen bos stond. Dit is af te leiden uit de
leeftijd van een aantal bomen en uit het feit dat uit het historisch onderzoek blijkt dat er
na 1820 tot 1925 weinig ingrepen zijn gedaan.
Mogelijk waren er in de 19e eeuw wel meer open ruimtes in het bos. De oude Taxussen
lijken een indicatie te geven van plekken die vroeger donker bedoeld waren, van belang
voor de afwisseling licht en donker.
Dichter bij het huis hebben lange tijd twee boomgaarden gelegen. Tot aan het begin van
de 19e eeuw op de plaats van de huidige formele beeldentuin, en tot in de huidige
situatie tussen het huis en het Engelse
bosje parallel aan de dijk. Het Engelse
Bosje in de noordoost hoek is altijd
beplant geweest.
Op de luchtfoto van 1945 (RAF 3151) is
een dun bos te zien, met een grote open
ruimte die loopt van de bloemenweide tot
aan de Beeldentuin. We weten niet hoe
dicht de onderbegroeiing toen was, dus
kunnen ook niet alle zichtlijnen achterhalen. Helaas zijn geen andere foto’s
beschikbaar.
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Afbeelding
massa ruimte
kaart 1945

Rondwandeling
De rondwandeling zoals omschreven in paragraaf 4.2.2 is in de huidige situatie
waarschijnlijk veel minder verrassend dan de wandelingen vroeger in het park zijn
geweest. Naast dat de diversiteit in de struikbeplanting onder het dichte bladerdek van
de bomen grotendeels is verdwenen en het mogelijke oude contrast tussen lichte en
donkere plekken ook nauwelijks meer waar te nemen is, is ook de padenstructuur in de
afgelopen 30 jaar verder achteruit gegaan. Dat blijkt uit de vergelijking van de paden
omstreeks 1980 en de huidige paden.

Massa en ruimte
In de huidige situatie is onderscheid te maken in open ruimtes, open ruimtes onder
een bladerdek van de boomkronen en dichte gedeelten. Op de tekening van massa en
ruimte zijn deze aangegeven. Hieruit blijkt dat de afwisseling in ruimte en massa niet
groot is.

Afbeelding
massa ruimte
kaart huidige
situatie 2008

Omdat er geen ontwerpen uit het verleden zijn, is onduidelijk waar eventueel zichtlijnen
geweest zijn of bedoeld zijn geweest. Wel is duidelijk dat het park vanouds naar binnengekeerd is geweest en dat het aantal zichtlijnen beperkt zal zijn geweest. In de tijd
van L.A. Springer is waarschijnlijk wel een aantal zichten gecreëerd [18], bijvoorbeeld
aan het einde van de Beeldenlaan.
In de huidige situatie zijn nauwelijks zichtlijnen naar buiten het Engels werk. De zichtlijn
naar buiten ligt in het verlengde van de Beeldenlaan en op een aantal andere plaatsen
is onder de bomen door zicht over de
Herensloot in zuidelijke richting naar het
weiland met de boomgroepen mogelijk.
Vanaf het pad langs de kronkelende watergang is met nauwkeurig waarnemen
een zichtlijn door het bos naar het huis
op te merken.
Daarnaast is een aantal pastorale doorzichten: mooi zicht van beperkte lengte
binnen het Engelse werk. Zoals een
doorzicht op de bloemenweide, het zicht
op de monumentale rode beuk (64). Het
valt op dat het huis vanuit het Engelse
werk niet of nauwelijks is waar te nemen.
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Afbeelding foto
potentie tot het
maken van een
doorkijk over de
slingerbeek naar
het hoofdhuis

4.3.3 Waardering Engelse werk
Cultuurhistorische waarde
• De buitenplaats behoort tot de oudere buitenplaatsen in de omgeving van Rotterdam en is in de verstedelijkte omgeving nog een van de weinig overgebleven historische buitenplaatsen;
• Het Engelse werk behoort tot de oudste onderdelen van de buitenplaats (vanaf ca.
1750);
• Er is veel invloed geweest van de verschillende leden van de familie Groeninx van
Zoelen op de ontwikkeling van de buitenplaats en het Engelse werk;
• De cultuurhistorische waarde is groot.

Tuinhistorische waarde
• Aanleg uit de periode van de vroege landschapsstijl, een van de eerste in
Nederland;
• Het park heeft zijn vorm gekregen in de tweede helft van de 18e eeuw en daarna
zijn er geen grote veranderingen meer geweest;
• Leonard Springer heeft hier geadviseerd. Enkele boomsoorten zijn nog tot Springer
te herleiden, de onderbeplanting is geheel verloren gegaan. De voor Springer zo
karakteristieke variatie is verdwenen;
• Springer is voor zover bekend de enige tuinarchitect die betrokken is geweest bij
de ontwikkeling van het Engelse werk. De ontwikkelingen in de 18e en 19e eeuw zijn
geïnspireerd door de eigenaren die nauw bij de buitenplaats betrokken waren;
• Oude structuren zijn op een aantal plaatsen nog aanwezig (greppels, paden,
watergangen, bomen), bij nader onderzoek komen misschien nog meer oude paden
boven water. De tijdslagen zijn niet direct zichtbaar, maar wel aanwezig;
• De tuinhistorische waarde is groot.

herstel Engelse werk en inrichting Buitenbos

71

Natuurwetenschappelijke waarde
• De natuurwetenschappelijke waarde is groot.
• Er is een bijzonder rijke paddenstoelenflora, in het
bos en langs de vijvers, waaronder ook zeldzame
soorten.
• Er is een rijke stinzenflora.
• Een relatief goed ontwikkelde vegetatie die
kenmerkend is voor bossen op voedselrijke gronden.
• Door de variatie in het gebied is het zeer geschikt
voor een rike fauna.
• Het is broed-, fourageer-en rustgebied voor vogels.
• De kolonie blauwe reigers heeft zich van de monumentale bomen op de parkweide uitgebreid naar het
Engelse werk.

Belevingswaarde
• Er is niet veel variatie in de ruimtelijke opbouw van
het Engelse werk. Behalve op de bloemenweide
bevindt men zich onder gesloten bladerdek, bosgebied.
• Afwisseling van donkere plekken met Taxus en rode
beuk. De afwisseling komt niet goed meer tot uiting
door hulstzaailingen en her en der geplante Aucuba. Er
zijn teveel rode beuken om nog accenten te vormen;
• Een aantal bijzondere bomen, met bijzondere bladvormen zoals Tulpenboom, Ginkgo en bloeiende
sierappels en Magnolia, die in het voorjaar een
kleurig accent geven.
• De belevingswaarde is nu dat men zich bevindt in
oud bos. Dergelijk oud bos is in Ridderkerk en
omgeving niet veel aanwezig. Dat kan voor veel
bezoekers uit deze verstedelijkte omgeving al
interessant zijn, een belevenis. Evenals het feit dat
men op een buitenplaats is.

Afbeelding
van boven naar
benenden:
reigerkolonie;
bosanemoon;
paddestoelen

• Voor de kritische bezoeker, die een link legt met het verleden, is de
belevingswaarde beperkt door te weinig afwisseling in open en dicht en
te weinig variatie in de beplanting.

Recreatieve waarde
• De buitenplaats is alleen toegankelijk voor de familie, genodigden en mensen met
een wandelkaart.
• De recreatieve waarde is daardoor beperkt tot de bezoekers met een wandelkaart;
Er is slechts één plek met bankjes (zonneplek);
• De recreatieve waarde voor de omgeving is beperkt.
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4.4 Toekomstvisie
Voor het Engelse werk was de opdracht na te gaan hoe oude elementen kunnen worden
behouden en hoe de structuur van het Engelse werk kan worden hersteld.
De inventarisatie van de huidige situatie en het bestuderen van de historische
ontwikkeling, hebben geleid tot een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten voor
het toekomstige herstel van het Engelse werk. Op basis van de analyse van sterke en
zwakke punten en de waardering van het gebied (zie paragraaf 4.3) is een toekomstvisie geformuleerd die is uitgewerkt in streefbeelden (zie paragraaf 4.5)

4.4.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten toekomstvisie
Randvoorwaarden
Het realiseren van de visie en de streefbeelden valt en staat met het beheer en onderhoud na het herstel. Voorwaarde voor het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden is
daarom dat een goed beheerplan wordt opgesteld en dat bij voorbaat voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor het beheer en onderhoud van het Engels werk na
het herstel.
In de huidige situatie is het van belang dat het parkbos zoveel mogelijk onaangetast
blijft voordat wordt begonnen met de herstelwerkzaamheden. Dat betekent dat voorlopig beter gestopt kan worden met het kappen van bomen en het verplanten van
Aucuba’s in het bos.
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Uitgangspunten
Uitgangspunten voor de toekomstvisie zijn:
• Behouden en zo mogelijk verder stimuleren van de natuurwaarden in het Engelse
werk;
• Het beleefbaar en zichtbaar maken van de cultuurhistorie en tuinhistorie van het
Engelse werk. Het Engelse werk is een van de oudste delen van de buitenplaats en
bijzonder waardevol door de cultuurhistorische en tuinhistorische waarden;
• Het Engelse werk weer uitstraling geven, de belevingswaarde terugbrengen;
• Natuur en cultuurhistorie/tuinhistorie in nauw evenwicht met elkaar verder
ontwikkelen, zodanig dat het voor beide onderdelen meerwaarde oplevert;
• Respect voor de verschillende tijdslagen die in dit gebied aanwezig zijn;
• Handhaven van de monumentale bomen;
• Handhaven van de typische Springer-bomen;
• Meer variatie in de beleving van het gebied aanbrengen door (weer) duidelijk
onderscheid te maken in donkere en lichte plekken, besloten en open ruimten;
• Verbeteren van de belevingswaarde door opbouw van beplanting. Op sommige
plekken een bomen-struiken-kruidenlaag op andere plekken bomen op een kruidenlaag of gras en op weer andere plekken een kruidenlaag met daarop hooguit een
solitair;
• De beplanting – waar mogelijk – terugbrengen in de sfeer van Springer. Dat kan
niet overal, omdat bos inmiddels doorgegroeid is. Qua beplantingskeuze aansluiten
op de soorten die Springer gebruikt heeft;
• Zorgen dat verrassende elementen, zoals de ruïne en de boerenwoning weer
verrassingselementen worden door een zorgvuldig gekozen beplanting in hun
omgeving, waardoor ze slechts vanaf een enkele plek zichtbaar zijn;
• Het Engelse werk is vanouds een besloten gebied. Dit handhaven en aanvulling
meteen aantal oude zichtlijnen;
• Waar mogelijk de paden terugbrengen die op de kaart van 1875 getekend zijn. In
het Engelse bosje herstel van de paden van de kaart van Maan en Harte (1781) die
daar nog herkenbaar zijn;
• Benutten van de oude greppelstructuren om ontwatering te verbeteren, en
tegelijkertijd ook de beleving te verhogen;
• Blijvend structuur geven aan de paden en zorgdragen dat de loop van de paden in
de toekomst gehandhaafd blijft.
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4.4.2 Toekomstvisie
De hoofddoelstelling voor het herstel van het Engelse werk is het behouden en
versterken van de cultuurhistorische – en tuinhistorische waarden in evenwicht met de
bestaande natuurwaarden. Het toekomstige beheer en onderhoud van het Engelse werk
is maatwerk dat is gericht op het samengaan van de natuur- en cultuurwaarden.
Met het herstel wordt beoogd de verschillende historische lagen in het Engelse werk
zichtbaar en beleefbaar te maken. Dat gebeurt door het gebruik van beplanting, de
oude padenstructuur, de greppelstructuur en de bestaande gebouwde elementen.
De buitenplaats is opengesteld voor ontvangsten en bijeenkomsten en bezoekers
kunnen wandelen in het park. Om de bezoekers, net als in het verleden, te laten
genieten van het prachtige buiten, wordt de afwisseling in de rondwandeling hersteld
zodat de bezoekers op korte afstand van het huis het historische park kunnen beleven.
Voor het terugbrengen van de padenstructuur en het beter zichtbaar maken van de
greppelstructuur is op een aantal plaatsen aanpassing van de huidige situatie nodig zijn.
Daarbij wordt een deel van de bestaande beplanting behouden zodat de huidige natuurwaarden niet worden aangetast.
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Afbeelding
massa ruimte
kaart gewenste situatie

Afbeelding sfeerbeeld herstelde heesterbegroeiing
onder monumentaal parkbos (Engels hout Twickel)

Afbeelding sfeerbeeld herstelde padenstructuur in
monumentaal parkbosvan (buitenplaats Dordwijk)

Afbeelding sfeerbeeld bloemrijke heester en coniferen

Afbeelding sfeerbeeld herstelde heesterbegroeiing onder
monumentaal parkbos (Engels hout op Dordwijk)
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4.5 Streefbeelden
De onderdelen uit de toekomstvisie zijn hieronder uitgewerkt in streefbeelden voor de
ruimtelijke structuur van het Engelse werk, voor de paden- en greppelstructuur en de
beplanting en voor de belevingswaarde en recreatiewaarde van het park. Tot slot zijn de
streefbeelden voor verschillende onderdelen van het Engelse werk beschreven aan de
hand van een nieuwe rondwandeling.

4.5.1 Ruimtelijke structuur
De ruimtelijke structuur omvat de ruimtelijke indeling, de massa en de ruimten en het
zicht door en vanuit het Engels werk.

Massa en ruimte
Het Engelse werk krijgt op een aantal plekken een minder dicht karakter. Dit is nodig
om een struikenlaag mogelijk te maken, maar ook om de ruimtelijke afwisseling en
daarmee de belevingswaarde te vergroten.
Open plekken komen bij de boerenwoning, de bloemenweide (die meer ruimte krijgt) en
rond de vijver in het Engelse bosje. De plek rond de boerenwoning was vroeger opener.
Door het gebied nu weer meer open te maken wordt de ruimte hersteld, de
greppelstructuur beter zichtbaar en kunnen oude paden met daarlangs heesterbeplanting teruggebracht worden.
De bosgebieden die er nu zijn ten noorden en ten zuiden van de Beeldenlaan houden
een dicht karakter. In de bosgebieden achter de ruïne en de formele beeldentuin komt
meer ruimte in het bladerdek, waardoor de onderbeplanting meer kans krijgt. Er zijn
ook plekken waar de beplanting dichter moet worden, het belangrijkste voorbeeld
daarvan is de ruimte naast en achter de ruïne waar vroeger een dicht naaldbos heeft
gestaan. Op een aantal plaatsen zal Taxus of hulst moet worden aangeplant om donkere
plekken te accentueren. De greppels lijken vaak te voorschijn te komen vanuit een
donkere plek. Dit patroon kan worden teruggebracht.
Een deel van de maatregelen kan pas beoordeeld worden als het werk in uitvoering is
en de meer open plekken beter zichtbaar zijn. Meer informatie over de kapingreep is te
vinden in paragraaf 4.6.

4.5.2 De padenstructuur
De rondwandeling is een belangrijk element in de landschapsstijl. Om weer een interessante rondwandeling mogelijk te maken, stelt de projectgroep voor om de padenstructuur aangegeven op de kaart van 1875 te herstellen. De bezoeker wandelt op deze wijze
langs afwisselend donkere en lichte plekken of langs water.
Voor een deel is de padenstructuur nog aanwezig, maar vervlakt. De paden moeten een
goede, vloeiende belijning krijgen. De paden krijgen een breedte van 1,20 meter. We
kennen de oorspronkelijke breedte niet. Maar over een pad van 1,20 meter breed
kunnen twee personen naast elkaar lopen en bovendien is een pad van deze breedte
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prima machinaal te onderhouden. De recreatieve waarde is belangrijk, maar de
beheerkosten moeten ook in de gaten gehouden worden. De paden krijgen een harde
rand, om te voorkomen dat ze weer vervlakken.
De paden lopen soms langs de greppels, maar steken ook de greppels over. Op die
plekken kiest de projectgroep voor een eenvoudige houten brug in plaats van een
duiker. Een brug, evenals het pad 1,20 meter breed, zorgt ervoor dat de wandelaar de
greppel ook daadwerkelijk beleeft. Op een enkele plek, waar bijvoorbeeld een oude
boom in de weg staat, wordt gekozen voor een duiker.
Voor de ruïne kan een deel van de oude padenstructuur in het gras weer worden teruggebracht door deze paden te maaien. Door de oude padenstructuur in combinatie met
het aanbrengen van voldoende en passende beplanting kan de beleving van de ruïne
verbeterd worden. Een spannende benadering hoort dan weer tot de mogelijkheden.

4.5.3 Beplanting
Over het aanbrengen van meer lucht en ruimte in het park is in par. 4.5.1 al voldoende
gezegd. Er wordt echter ook nieuwe beplanting aangebracht. Dat betreft vooral kleinere
bomen met een sierlijk karakter en om onderbeplanting.
Voor de beplantingskeuze is het sortiment dat Springer op Het Huys ten Donck
gebruikte leidend. Heesters moeten in gemengde groepen geplant worden. Iedere groep
heeft zijn eigen compositie, als een schilderijtje op zich. Springer beplantte bijvoorbeeld
verschillende soorten coniferen, Deutzia en Aucuba in een groep. De aantallen per soort
zijn klein. Op sommige aantal plekken, zoals bijvoorbeeld de bloemenweide, kunnen
kleine en bloeiende bomen (derde grootte) worden aangeplant, zoals de sierappels en
magnolia die nu ook al in het Engelse werk staan.
Binnen het kader van deze projectopdracht was de tijd te kort om een beplantingsplan te kunnen uitwerken. Om te komen tot een goed beplantingsplan zal een nadere
studie naar de adviezen van Springer voor het park van Het Huys ten Donck en in het
bijzonder het Engelse werk gedaan moeten worden. De projectgroep beveelt aan het
beplantingsplan pas uit te werken,
nadat de kap-ingreep (zie par. 4.6) is
uitgevoerd.

Afbeelding sfeerbeeld van beplantingsgroep uit
coniferen en heesters
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Afbeelding slingerende
greppelstructuur in het Engelse werk

4.5.4 Greppelstructuur
In par. 4.2.3 is de bijzondere greppelstructuur beschreven. Deze greppelstructuur is
aanwezig, maar moet beter zichtbaar gemaakt worden. Dit kan door de greppels op te
schonen, opslag en lagen oud en geheel of gedeeltelijk verteerd blad te verwijderen. De
greppels leveren dan een belangrijke bijdrage aan de accidentatie van het terrein, die
verder beperkt is.

4.5.5 Belevingswaarde en recreatieve waarde
De belevingswaarde wordt versterkt door de ingrepen die in de vorige paragrafen
beschreven zijn. Daarnaast is het belangrijk om de bestaande verrassende elementen
echt weer als verrassingen te kunnen ervaren. De ruïne en de boerenwoning zijn dus
slechts vanuit enkele gezichtspunten zichtbaar. De wandelaar moet er naar toe geleid
worden en tegelijkertijd moet het een verrassing zijn.
De belevingswaarde en de recreatieve waarde kunnen verhoogd door op enkele plaatsen een bank neer te zetten. Op die manier kan de bezoeker op een aantal plekken in
het Engelse werk tot rust komen en op zijn gemak van de omgeving genieten. Banken
waren vroeger functioneel, maar ook een sierelement.
Het Engelse werk is na het herstel een bijzonder gebied met een hoge belevingswaarde.
Het is echter ook een kwetsbaar gebied. Kwetsbaar in die zin dat het een grote recreatiedruk niet aan kan. Grote aantallen bezoekers brengen schade toe aan de natuurwaarde
maar ook de padstructuur- en breedte is daar niet op ingericht. Dit betekent dat het
Engelse werk – in tegenstelling tot het Buitenbos – slechts extensief gebruikt kan
worden.
Het gebied is geschikt om te wandelen en om een enkele keer een kunsttentoonstelling te houden. Bij een dergelijke activiteit moet van te voren goed worden nagedacht
over de aan- en afvoer van de kunstwerken, zodanig dat het geen schade aan het park
aanbrengt. Een kunsttentoonstelling kan wel weer bezoekers naar het park trekken die
anders niet komen en dat zorgt voor extra maatschappelijke draagvlak.
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4.5.6 Een nieuwe rondwandeling
Onderstaande rondwandeling geeft een indruk van de ingrepen die gepleegd kunnen
worden. Het is in het kader van deze opdracht niet mogelijk om alle bomen en onderbeplanting die verwijderd moet exact te beschrijven. De boomnummers in onderstaande
tekst verwijzen naar de inventarisatiekaart.

De bloemenweide
De bloemenweide is nu nog wel open, maar de bomen rukken op. Die worden een halt
toegeroepen, zodat hier een open ruimte blijft bestaan. Een open ruimte met een doorzicht naar de Beeldentuin, maar die verder omsloten is door beplanting.
De tijdlagen zijn zichtbaar in de leeftijd van de bomen rond de bloemenweide.
De bloemenweide werd geflankeerd door rode beuken (64, 73) en een rode sierappel
(51). Momenteel hebben de groene beuken van ca. 60 jaar oud de kronen gesloten en
concurreren met de oude waardevolle bomen langs de boomgaard (54, 55, 56, 57) De
beuk gaat domineren en over een aantal decennia is hier alle onderbeplanting verdwenen.
Wanneer pas dan de keuze wordt gemaakt over te gaan tot kappen, is het erfgoed van
de oude bomen langs de boomgaard reeds verloren.
De groene beuken en een aantal eiken worden hier uitgenomen om de diversiteit te
behouden en de bloemenweide weer als open weide met kleine sierbomen aan de rand
te herstellen.

Het Engelse bos
In grote lijn wordt in het Engels bosje gekapt met het doel de open / dicht verhoudingen
en de diversiteit te versterken. De kastanjes en de onderbeplanting van Taxus en
Aucaba spelen hier een belangrijke rol. In het Engelse bos wordt weinig ingegrepen.
Toch komt meer wel ruimte, vooral bij de vijver. Hier ligt een heuvel. Op die heuvel
heeft een boom (esdoorn) gestaan. Hier zou een sierlijke boom
terug kunnen komen. Daarom heen blijft de ruimte open,
kruidachtigen vormen de onderbegroeiing, zodat de hoogteverschillen weer beleefbaar worden. Hier kan met een bankje een
aantrekkelijk rustmoment in de wandeling worden opgenomen.
De ruimte ontstaat door de zaailingen van de kastanje en de
opslag van de Kaukasische noot te verwijderen, niet alleen
tijdens het herstel, maar ook bij het beheer in de jaren na het
herstel. Dit is nodig om de variatie te behouden.

Afbeelding bloemenweide toename
diversiteit en kleur, bijvoorbeeld met koekoeksbloem
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Het bos tussen de Beeldentuin en de Beeldenlaan
Dit bos heeft weinig oude bomen. Het krijgt een lichtere textuur. Meer licht op de bodem
is een belangrijke voorwaarde voor herstel van de beplanting. Het licht moet door de
bomen stralen en de onderbeplanting voorzien van lichte schaduw zodat sierheesters
hier kunnen gedijen. De nieuwe onderbeplanting zorgt voor een versterking van de
beleving van dit gedeelte.
Er staat nu veel productiehout, ook zaailingen. Om de textuur te versterken mag hier
50% van het bos wordt weggenomen. Tijdens deze ingreep moet het gevaar van
windworp serieus meegewogen worden. Behoud van de inlandse eik verdient de
voorkeur boven de beuk en de haagbeuk. Deze laatste soorten mogen echter niet
verdwijnen, want in het bomenbestand is variatie belangrijk.
Foto invoegen van beeldenlaan

Het bos ten zuiden van de bloemenweide
Het bos bestaat uit eik en daaronder overwegend Taxus. De planten verdragen elkaar en
in de beleving mag de plek donker zijn, zeker in relatie met de bloemenweide. Met dit
bos wordt behoedzaam omgegaan. Een aantal productie- essen wordt weer uitgenomen
en de inlandse eik mag met 20% worden gedund.

De Beeldenlaan
De laanstructuur onderscheidt zich nu amper van het omringende bos. Het zal niet de
bedoeling geweest zijn, maar door de soortkeuze is het nu een gegeven. Dat zal in de
toekomst zo blijven. De laan wordt niet vrij gezet om het gevaar van windworp uit te
sluiten.
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Het bos ten zuiden van de Beeldenlaan
Dit is en blijft een dicht bos. De opzet is anders dan bij de andere bosgedeelten. We
vinden hier meer groepen bomen en dat moet in de toekomst zo blijven. In dit deel van
het Engelse werk zitten de meeste reigernesten.
Het doel in dit gedeelte is de boswaarde te behouden. Er mag maximaal 15% worden
uitgenomen om de groepen te versterken en solitaire bomen te conserveren.

De strook ten noorden van de Herensloot
Veel oude bomen van de oorspronkelijke aanleg zijn hier nog majestueus aanwezig.
Deze oude bomen moeten de ruimte krijgen en meer zichtbaar worden. Rond de
boerenwoning is het doel de ruimte, een lichte plek, te terug te brengen. Deze ruimte
wordt omzoomd door een rijke heesterbeplanting. Wandelend over het pad langs de
slingerbeek heeft de wandelaar op een aantal plekken een doorzicht naar de parkweide
aan de andere zijde van de Herensloot.
Rond de kinderboerderij zijn de beuken het beeld te sterk gaan bepalen. Rode en
groene beuken sluiten het boerderijtje in en hangen zwaar boven het gebouwtje. De
oude rode beuken zijn zeker van belang, enkel jonge groene en jongere rode beuken
moeten hier worden uitgenomen om de textuur te verbeteren. Licht moet tot op de
bodem doordringen om de heesterbeplanting tot ontwikkeling te laten komen.
Er moet goed op gelet worden dat de rode beuken aan de noordkant van de vijver
gehandhaafd blijven. Deze lijken te horen tot de rode beuken bij de kinderboerderij
maar zijn een waardevolle toevoeging die aan Springer kan worden toegeschreven,
waar-schijnlijk gaat het om de Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ die is beschreven in
paragraaf 4.1 over de periode 1925 –1940. Deze beuken hebben in het voorjaar een
fantastische gloed die beleving van de vijver en de omgeving van de kinderboerderij als
lichte en zonnige plek benadrukt.
Aan de westkant van het pad naar de zonneplek wordt een groep oude eiken vrijgesteld.
Verder worden hier de productie-essen uitgenomen om de open / dicht verhouding te
herstellen. De rij Taxus achter de zonneplek wordt verwijderd. Hier past een zonnige
beplanting.

Afbeelding sfeerbeeld toename
diversiteit en kleur Engels hout
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4.6 Werkomschrijving herstel van het Engelse werk
Die visie op het herstel van het Engelse werk gaat uit van herstel op een zodanige wijze
dat het cultuur en natuur in evenwicht zijn. De natuurwaarden zijn gebaat bij diversiteit
in beplanting en een sterke gelaagdheid door kruiden, heesters en bomen in de eerste,
tweede en derde grootte en een afwisseling van bos en open ruimte. De maatregelen
ten behoeve van herstel van de cultuurwaarden kunnen deze afwisseling en diversiteit
bevorderen.
Voor de uitvoering van de herstelmaatregelen zijn keuzes nodig die in een enkel geval
(tijdelijk) afbreuk doen aan de huidige natuurwaarden van het gebied. De doelstelling
is echter om daarmee op termijn een parkbos te realiseren dat meer waardevol is voor
natuur en cultuur dan het bos in de huidige situatie.
Deze werkomschrijving is bedoeld als houvast voor de uitvoerenden. De werkomschrijving beschrijft in chronologische volgorde de uitvoeringsmaatregelen en gaat per onderdeel van het Engelse werk dieper in op de benodigde maatregelen. Bij het opstellen
van de werkomschrijving is ervan uitgegaan dat de uitvoering wordt gedaan door een
projectleider en een uitvoerder die voldoende kundig en ervaren zijn in het realiseren
van dergelijke gecompliceerde en precieze opdrachten. Om geen onherstelbare schade
aan te richten aan de bodem, het dierenleven en de gewenste beplanting, is daarnaast
een goed afgewogen keuze nodig voor de te gebruiken machines en hulpconstructies
tijdens de uitvoering.
Voor de uitvoering is het tot slot van belang dat rekening wordt gehouden met de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving en de vereisten die voortvloeien uit de status van
het gebied als onder meer beschermd Natuurmonument, Rijksmonument en de ligging
in waterwingebied (zie paragraaf 4.9).
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4.6.1 Planontwikkelingstraject
Voordat kan worden overgegaan tot uitvoering de plannen zijn de volgende stappen
noodzakelijk:
• Overleg met de gemeente en met RACM in de vroege fase van planontwikkeling.
Door het overleg vroegtijdig te starten krijgt men betere plannen dan dat er later
bijgestuurd wordt. Dat leidt niet tot het beste compromis.
• Eventueel bijstellen van de plannen na het overleg met RACM.
• Uitwerken van het beplantingsplan.
• Overleg met LNV of provincie over de plannen i.v.m. de status als beschermd
natuurmonument.
• Onderzoek door/overleg met deskundigen op gebied van amfibieën en paddestoelen om schade aan de natuurwaarden tijdens de uitvoering te voorkomen.
• Op basis van genoemde overleggen zonodig de fasering aanpassen.
• Kostenraming opstellen bij herstelplan en fasering.
• Onderzoeken subsidiemogelijkheden en overleg met mogelijke subsidiegevers over
aanvragen. Tijdig subsidies aanvragen.
• Overleg met omwonenden en met natuurvereniging over de plannen. Hen
enthousiast maken en er van overtuigen dat het herstelplan van belang is voor Het
Huys ten Donck en dat de aanwezige waarden niet worden aangetast, er zelfs door
versterkt worden. Goed overleg is belangrijk voor draagvlak en kan mogelijke
bezwaren weg nemen. Goed overleg kan ook bezwaren/zienswijzen bij
aanlegvergunning voorkomen.
• Aanlegvergunning aanvragen voor schonen greppels.
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4.6.2 Planning en fasering
Fasering
Vanwege de hoge natuurwaarde is het niet wenselijk het hele terrein in één keer te
renoveren en/of te reconstrueren. Door gefaseerd te werken en het werkterrein op een
zorgvuldige manier te ontsluiten, is het goed mogelijk om de huidige natuurwaarden
te behouden terwijl maatregelen worden uitgevoerd om de oorspronkelijke structuur
en belevingswaarde van het Engelse werk grotendeels te herstellen. De verwachting
is bijvoorbeeld dat door de gefaseerde aanpak de reigerkolonie kan voortbestaan. De
reigerkolonie nestelt vooral in de grote oude bomen die bovendien grotendeels worden
gespaard bij het herstel van het park.

Er wordt gewerkt in twee fasen. Het gebied aan de noordzijde van de Beeldenlaan wordt
als eerste gerenoveerd. In een daarop volgende onderhoudstermijn van circa vijf jaar
kan de ontwikkeling van de heesters nauwlettend worden gevolgd en kunnen de natuurwaarden worden gemonitord. Met de lessen die daaruit kunnen worden geleerd kan na
vijf jaar worden gestart met uitvoering van de tweede fase. De tweede fase omvat de
reconstructie van de rest van het Engelse werk.
De Beeldenlaan dient als scheidingslijn tussen het gebied van de eerste en de tweede
fase. De Beeldenlaan is tevens de ontsluitingsroute voor de werkzaamheden. Er wordt
vanuit het te herstellen gebied naar de Beeldenlaan toe gewerkt zodat geen het transport over de afgeronde delen hoeft plaats te vinden. Het herstelde gebied wordt daardoor maximaal ontzien.

Indeling werkgebied in sectoren
Voor uitvoering van iedere fase wordt het werkgebied in een aantal sectoren opgedeeld.
Deze sectoren worden stuk voor stuk aangepakt.
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Afbeelding
indeling
sectoren

Uitvoering van het werk in de wintermaanden
In ieder jaargetijde dient bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening te worden
gehouden met mogelijke schade aan bijzondere natuurwaarden. Tot half augustus
broeden vogels, het najaar is belangrijk voor de paddestoelen, in de winter is baggeren
ongunstig voor de amfibieën. Bij het opstellen van de voorgestelde werkwijze is er
zorgvuldig rekening mee gehouden dat zo min mogelijk schade aan de natuur zal
worden toegebracht. Aanbevolen wordt om de maatregelen zoveel mogelijk uit te
voeren in de maanden oktober tot februari. De redenen voor uitvoering in de winter zijn
onder meer:
• De stinzenplanten en de paddestoelen grotendeels onder de grond;
• De waterpartijen dienen vroeg in de herfst/winter geschoond te worden om de
winterrust van de amfibieën zo min mogelijk te verstoren. Door te starten met
baggeren in oktober en het vuil te laten uitlekken op de kant en later in de winter te
ruimen, is de verstoring beperkt.
• Bij de werkzaamheden worden de oude bomen met holle ruimtes waar vleermuizen kunnen verblijven ontzien, de bomen worden gehandhaafd om de natuurwaarde
en cultuur-historische waarde te waarborgen;
• In de winter kan door vorst de bodem harder zijn waardoor het transport met
minder schade door verdichting van de bodem kan plaatsvinden.
• Volgens de Flora en Faunawet zijn er in deze periode geen bezwaren voor
aantasting van nestgelegenheid. Veel broedvogels verblijven in de winter elders.

4.6.3 Samenstelling van het uitvoeringsteam
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een relatief kleine en betrokken
groep mensen. Deze bestaat uit:
•
•
•
•
•
•

Een uitvoerder met verstand van zaken op cultuurhistorisch gebied.
Een loonwerker/ kraanmachinist
Een boomverzorger met klimervaring
Een trekkermachinist
Twee hoveniers voor herstel van paden en plantwerkzaamheden.
Projectbegeleider voor ½ dag per week.

Het team dient een vaste samenstelling te hebben en de betrokkenen dienen affiniteit te
hebben met het werken op een historische buitenplaats. Deze mensen dienen met zorg
geselecteerd te worden zodat het herstelplan ook goed gerealiseerd kan worden. Alleen
dan kan het project slagen met behoud van alle waardevolle elementen.
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4.6.4 Het kappen van bomen en hergebruik van het hout
Keuze te kappen bomen
Bij de streefbeelden is het kader voor het kappen van bomen beschreven.
Voordat de uitvoering start zal per deelgebied bepaald moeten worden welke
bomen gekapt moeten worden. Ook tijdens de uitvoering moet hierop gelet worden en
eventueel moeten beslissingen. worden bijgesteld. Het blessen (aanmerken van te kappen bomen) moet bij voorkeur in het voorjaar gebeuren omdat dan het beste de invloed
van de bomen op de compositie en op de lichttoetreding tot de bodem zichtbaar is.
Tevens kan in het voorjaar goed worden waargenomen waar de reigernesten zitten die
nog in gebruik zijn.
Bij de kapingreep moet telkens een afweging worden gemaakt met betrekking tot de
windbelasting en bezonning van de oude stammen die blijven staan. De bezonning is
niet alleen bij de oude beuken een aandachtspunt maar ook bij andere bomen met een
dunne bast, bijvoorbeeld de Ginkgo’s. Met name bij kap aan de zuidzijde van monumentale bomen dient een zorgvuldige afweging te worden gemaakt. Eventueel kan de
vrijgemaakte boom tijdelijk ingepakt worden in jute.

Hergebruik van inlands eikenhout
Geheel volgens de traditie van de buitenplaats zijn de inlandse eilen destijds aangeplant
als productiehout. In het Engelse werk kunnen ze nu ook met deze functie geoogst
worden en voor verschillende doeleinden worden verzaagd. Er gaan hiermee dus geen
toekomstbomen verloren.
De (tot planken verzaagde) eiken kunnen gebruikt worden om de nieuwe bruggen te
maken (zie verderop). Ook bij de aanleg van de padenstructuur wordt gebruik gemaakt
van de inlandse eiken. Deze worden verzaagd naar planken van 400x12x1.8 cm en
gebruikt als kantplank voor begeleiding van de paden. Deze worden op piketten van
eikenhout vastgezet door middel van houtdraadbouten. Het zaagwerk en transport is in
de lijst van uit te voeren werkzaamheden ondergebracht.
Dit gebruik van hout van eigen grond levert een kostenbesparing van tienduizenden
euro’s op ten opzichte van het werken met staalbanden om de paden te markeren.
Staalbanden zijn echter wel duurzamer dan het eikenhout.
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4.6.5 Uitvoering van de werkzaamheden
Indeling van het werkterrein
Om de buitenplaats te ontzien en de rust van de bewoners van Het Huys ten Donck te
respecteren, is het wenselijk een tijdelijke voorziening te treffen voor de aan- en en
afvoer van machines en materialen. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de weg
langs de waterputten ten oosten van het park en een tijdelijke ingang naar het Engelse
werk aan het einde van de Beeldenlaan.
Deze tijdelijke ingang geeft tevens de mogelijkheid om tijdelijke opslag van stamhout
en het versnipperen van takhout buiten de buitenplaats te laten plaatsvinden. De natte
grond zal het stampen van de machines slecht verdragen. Het verplaatsen van materiaal
en materieel moet plaatsvinden over een platenbaan, zodat weinig schade optreedt. De
Beeldenlaan wordt om die reden voorzien van draglineschotten, een vaste voorziening en
dermate draagkrachtig dat dit geen schade oplevert aan het bomenbestand in de laan.
De draglineschotten zijn machinaal moeilijk te plaatsen en te verplaatsen, het moet dus
een semi permanente voorziening zijn. In de rest van het Engelse werk is met rijplaten
snel en goedkoop afdoende voorzorg te nemen om schade te voorkomen. De machines
in het veld kunnen deze, in tegenstelling tot de draglineschotten, zelf verplaatsen.
In de Beeldenlaan dient tevens een plek gereserveerd te worden voor het plaatsen van
een bouwkeet en een toiletvoorziening voor de uitvoerenden.

Voorbereiding van de uitvoering
De voorbereiding van de werkzaamheden houdt in:
• Contact opnemen met de provincie, het waterbedrijf en de eigenaar van de weg
over het plaatsen van een tijdelijke bruggen en gebruik van de weg voor verwerking
van snoeiafval, opslag van stamhout en transport van materialen;
• het huren en plaatsen van 2 tijdelijke bruggen, over de oostgracht en de kavelsloot;
• het huren en plaatsen van 50 rijplaten;
• het huren en plaatsen van 20 dragline schotten voor de Beeldenlaan
(lange termijn voorziening, is veel beter voor de boomwortels);
• het huren en plaatsen van een bouwkeet met toiletvoorziening;
• tijdelijke voorziening water en electra vanuit de bebouwing op het terrein;
• het huren en plaatsen van een afsluitbaar bouwhek.
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Stap 1: Opschonen van de bestaande situatie
Het opschonen van de bestaande situatie gebeurt per sector. Pas wanneer het werk in
de sector is afgerond wordt gestart in de volgende sector.
Het werk start met het aanmerken van de te verwijderen bomen. Daarna kan worden
begonnen met het wegnemen van de heesterbegroeiing.
De oude taxusbomen worden stevig ingenomen met ca 70% van de omvang.
De bladverliezende heesters worden alle verwijderd. Dat is nodig omdat de nieuwe
sierheesters de concurrentie met de gevestigde heesters niet aan kunnen. De huidige
heesterbeplanting (vooral sneeuwbes, ribes en boerenjasmijn) heeft laten zien zich goed
te handhaven op de zware klei en in het bos. Wanneer deze heesters niet worden verwijderd, zullen zij binnen enkele jaren weer domineren en het nieuw geplante sortiment
verdringen. Daarnaast staan veel van de gevestigde (uitgezaaide) heesters op plaatsen
waar ze niet (meer) gewenst zijn voor het beplantingsplan. Het is voor het toekomstige resultaat en het beheer beter, sneller en goedkoper om te starten met een nieuwe
heesterlaag.
Van de bladhoudende heesters (Aucuba, hulst) wordt een gedeelte verwijderd.
Welke beplanting gehandhaafd moet worden is aangegeven op het beplantingsplan. De
heesters worden met een kleine sorteergrijper aan een 5 tons rupskraan rechtstandig
uit de grond getrokken. Ze worden verwijderd met wortel en tak maar met behoud van
de stinzenplanten. Het vrijgekomen materiaal wordt via de platenbaan met een trekker
vervoerd naar een groenrecyclingsbedrijf in de omgeving.
Na het wegnemen van alle bladverliezende heesters en die bladhoudende heesters
(Aucuba, hulst) die niet als te behouden zijn aangegeven, zijn de bomen aan de beurt.
Het beplantingsplan geeft uitsluitsel over te handhaven beplanting.
In het werk moet steeds de keuze worden gemaakt hoe iedere boom te vellen. Er kan
gekozen worden voor uitklimmen of laten vallen. Het werken met een hoogwerker wordt
afgeraden omdat deze teveel asdruk zal brengen op de slappe grond. De oude te
handhaven bomen worden in het werk nagezien op dood hout en gevaarlijke takken, die
worden verwijderd waar dat wenselijk is.
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Extra aandacht is nodig voor het snoeiwerk langs de Herensloot. De overhangende beplanting wordt afgezet, indien dit oude stoven zijn, of wordt verwijderd. De bomen die
erg ver overhangen, worden op de tak wat ingenomen. Opkronen van de oude bomen
is absoluut niet wenselijk omdat de lage vertakking kenmerkend is voor de vrijstaande
bomen.
Stamhout en takken worden via de platenbaan afgevoerd. Stamhout kan worden
verkocht en de opbrengst kan terugvloeien naar de uitvoering. Zwaar takhout kan worden versnipperd en verkocht als biomassa (kostendekkend), in het werk moet beslist
worden of dit rendabel is.
Vanwege de ligging in het waterwingebied is het niet toegestaan de stobben met
herbicide te bestrijden, deze worden met een kleine machine in het werk uitgefreesd,
zodat ze niet meer uitlopen.
Wanneer een sector op deze wijze ontdaan is van de ongewenste begroeiing, kunnen de
werkzaamheden in de volgende sector worden gestart. De natuurwaarden worden daardoor minimaal verstoord en het werk blijft overzichtelijk.
Uit te voeren werkzaamheden samengevat:
• Wegnemen van de bladverliezende heesters en aangegeven groenblijvende planten
d.m.v. een 5 tons rupskraan met sorteerknijper.
• Snoeien van de oude taxusbomen door de hoveniers
• Rooien van de bomen door de boomverzorger in combinatie met de hoveniers.
• Transport vrijgekomen materiaal met trekker-kieper combinatie.
• Frezen van de boomstobben met stobbenfrees, handmatig.

Stap 2: Greppels schonen en uitzetten van de paden
Als de begroeiing verwijderd is, ontstaat er overzicht in het werk. Dat is het moment om
de kronkelpaden opnieuw uit te zetten. De kraanmachinist kan deze paden afschrapen
waarna de volgende stap gezet kan worden. Langs de paden bevinden zich greppels.
De greppels en vijvers deze dienen direct te worden ontdaan van de baggerlaag. Het
vrijgekomen materiaal uit de greppels wordt afgevoerd om verstoring van de stinzenplanten, de bosplanten en de paddenstoelenflora te voorkomen. Wanneer het slootvuil
in het werk wordt verwerkt, zou dit leiden tot een explosie van brandnetel en braam in
het voorjaar wat het onderhoud in het na-traject ernstig zal hinderen.
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Bij het schonen van de vijvers moet rekening worden gehouden met de winterslaap van
de amfibieën. De vijvers moeten daarom zo vroeg mogelijk worden ontdaan van de
baggerlaag, bij voorkeur vroeg in oktober. De bagger tijdelijk uit laten lekken op de
randen van de waterpartij, waardoor de dieren terug kunnen komen naar het water. Het
is raadzaam een proef te nemen naar de hoeveelheid amfibieën in het slib. De vijver
in het Engelse bos heeft en baggerlaag van zeker 75 cm. Baggeren kan in het najaar
zonder platenbaan met een rupskraan op eigen schotten.
Aandachtspunt bij het schonen van de waterloop tussen de oogvormige vijver en de
vijver bij de boerenwoning, zijn de oevers. De oevers zijn geprofileerd naar steile en
licht hellende oevers in de waterloop. Deze accentueren de loop van het water en deze
profilering is historisch van groot belang. In het werk moet hier extra aandacht aan
worden gegeven.
Uit te voeren werkzaamheden:
• Uitzetten van de paden door uitvoerder en kraanmachinist; deze laatste moet
meelopen om het werk te begrijpen;
• Wegnemen van de kruidenlaag waardoor de paden schoon worden en iets
verdiepen;
• Schonen van de greppels m.b.v. een 5 tons rupskraan;
• Leegpompen van de vijvers;
• Schonen van de vijvers (droog);
• Transport vrijgekomen materiaal door trekker- kieper combinatie;
• Storten van het vrijgekomen materiaal.

Stap 3: Aanleg van bruggen en duikers
Waar de paden over de greppels lopen worden eenvoudige bruggen geplaatst.
De bruggen bestaan uit eikenhouten planken van 20cm breed en 8 cm dik en worden
ca. 200cm lang. De dragers worden gemaakt van eiken balken. De breedte van de
bruggen komt overeen met de breedte van de paden om een machinale bewerking van
de paden mogelijk te maken.
De bruggen worden gemaakt volgens de detailtekening. Waar nodig dient een duiker te
worden schoongespoeld of hersteld. Dit dient in het werk bepaald te worden. Duikers
zijn soms noodzakelijk wanneer een gedempte greppel door een te handhaven boom
niet kan worden vervangen door een brug.
Uit te voeren werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•

Transport van het eikenhout naar en van de zagerij;
Zagen van het eikenhout op de voorgeschreven maten;
Tijdelijk oplatten in de rachelloods;
Construeren en plaatsen van de bruggen conform detailtekening;
Schoonspoelen en vergraven van bestaande duikers (optimaliseren);
Waar nodig vervangen van een duiker.
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Stap 4: Aanleg van de padenstructuur
Wanneer de grove contouren van de paden zich aftekenen in het terrein kunnen de
hoveniers starten met het aanbrengen van de randen. De paden worden voorzien van
houten randen van ca. 12 cm hoogte. Binnen de randen, met een onderlinge tussenruimte van 120cm, wordt een zandpakket aangebracht van ca. 6cm. Onder het pad,
wat vlak wordt aangebracht, komt een drainagebuis te lopen om de paden droger te
houden. De drainagebuis kan op de dichtstbijzijnde punten worden ontsloten op een
greppel of vijver.
Uit te voeren werkzaamheden:
• Uitzetten met piketten van de fijne belijning van de paden door de uitvoerder en de
hoveniers;
• Leveren en aanbrengen van de houtconstructie door de hoveniers;
• Leveren en ingraven van de drainagebuis onder het pad. De vrijgekomen grond
gebruiken voor het aanvullen van de randen. Minikraan 3 tons rups;
• Leveren en opbrengen van zandpakket op de paden. Kleine shovel 2,5 ton;
• Fijn egaliseren en profileren door de hoveniers.

Stap 5: Inplanten en afwerken
Als de padenstructuur en de greppels weer zichtbaar zijn, kan er geplant worden.
De uitvoerder en de hoveniers planten conform het beplantingsplan. De uitvoerder
draagt samen met de projectleider zorg voor het bestellen en controleren van de juiste
soorten.
Uit te voeren werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•

Bestellen en controleren van de beplanting;
Op kuilen en distribueren in het werk;
Inplanten en afwerken van de heestervakken;
Verwijderen van de bouwkeet en toiletvoorziening;
Verwijderen van de rijplaten en dragline schotten;
Opheffen van de brug en herstel van de oevers, waar nodig;
Afwerken van de sporen en egaliseren van de paden;

Na het inplanten en afwerken is de eerste fase opleveringsgereed.
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4.7 Nazorg en onderhoud
Begeleiding van het onderhoud
In het na-traject dient de uitvoerder zorg te dragen voor nazorg en begeleiding van het
onderhoud, bij voorkeur in combinatie met de projectleider.
Het Engelse werk blijft ook na het herstel een kwetsbaar gebied door de vele heesters
en bijzondere bomen. De oude bomen zaaien uit en de heesters gaan woekeren. Goed
onderhoud is van groot belang om het gewenste streefbeeld voor het Engels werk te
bereiken en te behouden. Dat vergt na het herstel jarenlang actief beheer. De continuïteit van beheer door een tuinbaas met veel kennis van zaken is hiervoor cruciaal. De op
lange termijn daarvoor noodzakelijke middelen (materieel en financieel) voor dit beheer
moeten bij voorbaat al beschikbaar (kunnen) zijn, anders leidt het herstel van het
Engelse werk nooit tot de gewenste situatie.
Voor het nieuw ingerichte Engelse werk zal een nieuw beheerplan opgesteld moeten
worden dat recht doet aan de natuurwaarden en de cultuurhistorische waarden en dat
staat voor een evenwichtig beheer. Dit beheerplan moet de tuinbaas houvast geven
voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Ter voorbereiding daarop moet de tuinbaas
nauw betrokken zijn bij de herstelwerkzaamheden. De opgedane ervaring tijdens de
aanleg moet in het werk gedeeld en besproken worden met de tuinbaas.

Revisietekening van de renovatie
Het is raadzaam het Engelse werk na de renovatie in te laten meten met een GPS
systeem. De plaats van de bomen en hun datering en de loop van paden en greppels
moeten worden vastgelegd, zodat de uitgevoerde werkzaamheden ook in de toekomst
voor iedereen inzichtelijk zijn. Er ontstaat dan een duidelijke en waarheidsgetrouwe
onderlegger met een exacte aanduiding van alle elementen. Voor de toekomst is de
renovatie dan uiterst zorgvuldig afgesloten.
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4.8 Financiering
4.8.1 Kostenraming
De kostenraming voor het Engelse werk is opgesteld naar marktconforme prijzen van
2008. In het kader van vergunning en subsidie aanvragen is het aannemelijk dat uitvoering nog enige tijd op zich laat wachten. De prijzen dienen geïndexeerd te worden. De
geraamde kosten vloeien voort uit de werkomschrijving die in par. 4.6 is opgenomen.
Afwijken van deze werkomschrijving, bijvoorbeeld door aanpassing van de werkvolgorde,
de inzet van machines, de samenstelling van het uitvoeringsteam of het (her)gebruik
van de hout(constructies), heeft verstrekkende gevolgen voor de kosten.
De totale kosten bedragen € 502.745 incl. BTW. De uitgewerkte kostenraming is
opgenomen in bijlage III.

4.8.2 Subsidie mogelijkheden
Het Engelse werk valt onder de Natuurschoonwet, de Natuurbeschermingswet en de
Monumentenwet. Subsidiemogelijkheden op grond daarvan zijn hieronder beschreven.
In het kader van de Natuurschoonwet zijn geen subsidies beschikbaar. Wel zijn uitgaven
voor het monument, zoals groenonderhoud, aftrekbaar van de belasting via het Besluit
Inkomstenbelasting. Voorwaarde is dat de monumentale tuin als zelfstandige eenheid
is genoemd en ingeschreven in het monumentenregister. Dat is voor de parkaanleg van
het Huys ten Donck het geval.
In het kader van de Natuurbeschermingswet is een bijdrage mogelijk voor beheerkosten
niet zijnde “normale” kosten. Maatregelen moeten zijn opgenomen in beheerplan. Het is
niet op voorhand duidelijk of het herstel van het Engelse werk in aanmerking komt voor
deze subsidie, dat moet nader onderzocht worden.
Via de Regeling LNV-subsidies hfd. 3, titel 4, par. 3, de periodieke groen instandhoudingsregeling (voorheen Bhb) is geld beschikbaar. Dit geld gaat naar de Stichting Particulier Historische Buitenplaatsen (PHB), die daardoor tegen laaguurtarief werkzaamheden
kan uitvoeren op de beschermde particuliere historische buitenplaatsen.
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de hand van een beheerplan. Het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) en de RACM controleren het werk.
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Via Regeling LNV-subsidies hfd 3, titel 4, par. 3, groenrestauratieregeling (voorheen
Hhb) geeft LNV 80% subsidie op de subsidiabele kosten. In aanmerking komen kosten
van aanplant, herstel van een wandeling door bijv. nieuwe brug, herstel paden,
baggeren gracht, etc. Controle van het werk gebeurt door de RACM. Deze regeling is
alleen van toepassing op beschermde particuliere historische buitenplaatsen, wat Het
Huys ten Donck is.
Andere mogelijkheden zijn om via fondsenwerving geld te genereren, bijvoorbeeld
via het VSB fonds programma Groenmonumenten of via de restauratieregeling (geen
onderhoud) voor rijksbeschermde groenmonumenten van verenigingen/stichtingen en
rijksbeschermde buitenplaatsen. Daarvoor is een afzonderlijk monumentnummer
verplicht, dat is aanwezig (zie paragraaf 2.1). Het VSB fonds geeft donatie of
renteloze lening voor groen. Voorwaarde is een totaalplan, waarin aandacht is
voor natuurwaarden.
De gemeente Ridderkerk heeft een subsidieverordening. Deze is vooral gericht op
activiteiten en biedt daarom wellicht geen mogelijkheden voor het Engelse werk. Toch
is het altijd verstandig om met de gemeente een gesprek over mogelijke subsidiering te
voeren.
De provincie beschikt over het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Subsidie is
mogelijk voor doelen die zijn opgenomen in het provinciaal Meerjarenprogramma
2007-2013, zoals versterking van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur. De
buitenplaats zelf is echter niet opgenomen in het meerjarenprogramma in het kader
van Recreatie om de Stad. De naastgelegen terreinen zijn dat wel. Het is raadzaam een
gesprek aan te gaan met de provincie, mogelijk zijn er andere subsidiemogelijkheden
waarop Het Huys ten Donck een beroep kan doen.
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4.9 Regelgeving en vergunningen
Op de voorgenomen werkzaamheden in het Engelse werk zijn diverse wetten en
verordeningen van toepassing. Hieronder zijn de meeste daarvan beschreven. Het
onderstaande overzicht beoogd niet om helemaal volledig te zijn. Nagaan van
benodigde vergunningen voor uitvoering van de werkzaamheden dient daarom
nauwkeurig (opnieuw) te gebeuren voor aanvang van de werkzaamheden.

Regelgeving
De buitenplaats is aangewezen als Rijksmonument en als beschermd Natuurmonument.
Op grond van deze status is voor bepaalde aanpassingen op het terrein van de buitenplaats toestemming, een vergunning of een beheerplan noodzakelijk. Een goedgekeurd
beheerplan op basis van de Natuurbeschermingswet geldt als vergunningverlening voor
de in het plan aangekondigde (onderhouds)werkzaamheden.
In het kader van de Monumentenwet moet bij wijziging van structuren, het kappen
van bomen (solitairen, boomgroepen of lanen), het verleggen van waterlopen, graafwerkzaamheden en wijziging van accidentatie een vergunning worden aangevraagd
bij de gemeente. De gemeente bepaalt of de vergunning nodig is, mede op basis van
advies van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurhistorie en Monumenten. Vooraf kan
een medewerker van RACM worden geraadpleegd door de eigenaar/uitvoerder.
In het kader van de rangschikking onder de Natuurschoonwet (NSW) is het noodzakelijk
de buitenplaats zodanig te beheren dat het karakter niet wordt aangetast of – geheel of
gedeeltelijk - verloren gaat. Bijvoorbeeld door gebrek aan behoorlijk onderhoud of
andere handelingen die er voor zorgen dat de kenmerkende structuren en elementen
verloren gaan. Dit kan gelden voor handelingen die het natuurschoon aantasten doordat ze schade toebrengen aan visueel kenmerkende cultuurhistorische of natuurwetenschappelijke waarden van de buitenplaats. Hiermee dient rekening te worden gehouden
bij de uitvoering van werkzaamheden in het Engelse werk. Dit kan door op basis van
een goed onderbouwd plan te werken. De verwachting is dat de voorgestelde
maatregelen geen schadelijk effecten zullen veroorzaken.
In het kader van de Flora en Faunawet moet voor aanvang van de werkzaamheden
worden nagegaan of er geen leefgebieden van dieren of planten onherstelbaar worden
verstoord.
Het Engelse werk is niet aangewezen als beschermd leefgebied. Toch geldt voor het
graafwerk aan de greppels/watergangen dat rekening moet worden gehouden met o.a.
de amfibieën die in de modder overwinteren. Bij het kappen van de bomen moet eerst
worden nagegaan waar vleermuizen huizen of vogels broeden.
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De voorgestelde maatregelen (dunning) zijn niet meldingsplichtig in het kader van de
Boswet. De gemeente Ridderkerk heeft haar bomenverordening per 1-1-2008 gewijzigd.
Nu zijn alleen nog een aantal monumentale bomen kapvergunningplichtig. Deze staan
op een lijst. Het Huys ten Donck staat niet op deze lijst.
Volgens het bestemmingsplan heeft het Engelse Werk net als de rest van het park de
bestemming cultuurhistorisch, landschappelijk en natuurwetenschappelijk waardevolle
tuin, één en ander met de aldaar voorkomende eigen cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden. Art. 11 lid 7 geeft aan dat het is verboden,
zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van de gemeente een aantal werken
of werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde aan te leggen of uit te voeren. Hierop is
in lid 8 echter weer een uitzondering geformuleerd: De verbodsbepaling geldt niet voor
werken en werkzaamheden die strekken tot behoud of tot herstel van de waarden van
natuur en landschap, mits in overeenstemming met de bedoelde bestemming en mits
aantasting van natuurwetenschappelijke, dan wel landschappelijke of cultuurhistorische
waarden wordt voorkomen.
Een aanlegvergunning wordt slechts verleend nadat de natuurbeschermingsdeskundige
en landschapsdeskundige alsmede de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
(thans RACM) een advies heeft uitgebracht.
Uitgebreide informatie over de regelgeving staat in Bijlage II.

Benodigde vergunningen
Op grond van bovenstaande beschrijving zijn voor uitvoering van de werkzaamheden de
volgende vergunningen nodig:
• vergunning in het kader van de Monumentenwet, aan te vragen bij de Gemeente
Ridderkerk;
• aanlegvergunning in het kader van het bestemmingsplan, waarschijnlijk wel
noodzakelijk voor het terugbrengen van de greppels maar mogelijk valt dit ook onder
de uitzondering;
• een beheerplan in het kader van de Natuurbeschermingswet - waarin de
voorgenomen werkzaamheden zijn opgenomen en dat is goedgekeurd door het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit – geldt als vergunning
voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
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Afbeelding zicht op het hoofdhuis genomen
vanuit de historische zichtlijn in het
opgehoogde Buitenbos over de dijk.

Afbeelding gravure
van Melchior Bolstra, 1751
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5. Uitwerking Buitenbos
Voor het Buitenbos was de opdracht om een inrichtingsvoorstel te maken,
zodanig dat de uitstraling van de buitenplaats wordt versterkt en de
gebruikswensen van de eigenaar kunnen worden gerealiseerd.
In navolgende tekst is op basis van de historische ontwikkeling en de
gebruikerswensen een inrichtingsvoorstel uitgewerkt en geïllustreerd met
(ontwerp)kaarten en streefbeelden. Het voorstel is op hoofdlijnen in een
ontwerp uitgewerkt en niet in een beplantingsplan. Ook de inventarisatie
van de huidige situatie, de werkomschrijving en de kostenraming zijn voor
het Buitenbos in minder detail uitgewerkt dan voor het Engelse werk. De
projectgroep heeft hiervoor gekozen omdat voor het Buitenbos het onderzoek naar mogelijk nog te herkennen historische aanleg bij voorbaat uitgesloten was door de ophoging van het terrein met havenslib in 1965.
Het Buitenbos betreft in onderstaande tekst het opgehoogde deel van het buitendijkse
grondgebied dat onderdeel is van Het Huys ten Donck. De westelijk daarvan gelegen
historische getijde griend en de insteekhaven zijn in onderstaande beschrijving waar
relevant wel meegenomen, maar zijn geen onderdeel van het inrichtingsvoorstel.

5.1 Historische ontwikkeling
Onderstaande beschrijving van de historische ontwikkeling is geïllustreerd met de
fasekaarten in Hoofdstuk 3 en aanvullende kaarten in dit hoofdstuk.
Hoewel achter de dijk gelegen, is Het Huys ten Donck van oudsher een huis aan de
rivier. Het huis is in 1746 zodanig gebouwd dat vanuit de bel-etage over de dijk heen
uitzicht was op de rivier. De inrichting van het Buitenbos, het buitendijkse gebied tussen
de dijk en de Nieuwe Maas, was daarop afgestemd.
Het Buitenbos is door de eeuwen heen altijd een belangrijk onderdeel van de buitenplaats geweest. De familie kwam met een dagreis per boot vanuit Rotterdam naar de
buitenplaats en legde aan in de eigen haven, de Donckse haven, schuin tegenover het
huis. De haven is sinds 1722 op verschillende kaarten zichtbaar en dateert waarschijnlijk
uit de zeventiende eeuw [9]. Het terrein ten oosten van de haven is al eeuwen bedijkt
met een zomerdijk die aan twee kanten aansluit op de primaire waterkering die voor
Het Huys ten Donck langs loopt.
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De inrichting van het Buitenbos was afgestemd op het huis. Op de kaart van Melchior
Bolstra (1751-1764) is tegenover het huis een zichtlijn te onderscheiden als uitsparing
tussen (hakhout)bos. Op alle kaarten van later datum tot en met de eerste helft van de
20ste eeuw is deze zichtlijn terug te vinden. De zichtlijn staat iets schuin op het huis.
Van west naar oost bestaat het Buitenbos op alle kaarten uit bos buitendijks (griend),
de insteekhaven, en binnen de zomerdijk een (hakhout)bos met daarin de zichtlijn met
weidegrond tegenover Het Huys ten Donck, en open weide- of bouwgrond.
Op de kaart van Maan en Harte uit 1781 zijn in het bos een kronkelpad en een vijver te
onderscheiden. Deze zijn op kaarten van later datum niet terug te vinden. Vanaf de dijk
loopt een afrit naar de haven. Onderlangs de winterdijk loopt een sloot. Langs de haven
is een pad of kade zichtbaar. Ook op de zomerdijk lijkt een pad te lopen. Buitendijks
van de zomerdijk is gras met bomen getekend. Op de winterdijk lijken bomen te staan.
Cremers wijst er in haar artikel in Groen in 1977 op dat de zichtlijn uitzicht gaf op een
theekoepel [19]. Op de betreffende kaart van Maan en Harte is die theekoepel echter
niet zichtbaar.
Volgens de kasboeken van Cornelis Groeninx van Zoelen wordt in 1774 en 1775 in het
Buitenbos gewerkt: er wordt zand geleverd (voor ophoging?). De haven is tot twee maal
toe uitgediept (1765, 1774/1775) [9].
De kadastrale kaart 1811-1832 laat grotendeels hetzelfde beeld zien als de oudere
kaarten met de haven, het bos en de zichtlijn, een bos en een sloot langs de winterdijk
en een pad over de zomerdijk. Nieuw element is een sloot dwars op de rivier ongeveer
middenin het terrein. Volgens de beschrijving bij de kaart zijn de meeste kavels in
gebruik als bosch hakhout en weiland, naast twee percelen rietland en boomgaard, Niet
alle percelen zijn eigendom van Groeninx van Zoelen. Langs de dijk staat ook een aantal
gebouwen. Van de percelen met aanduiding huis en erf is er een in eigendom van
Groeninx van Zoelen en zijn twee percelen van andere eigenaren.
De militaire kaart uit 1849 geeft opnieuw een vergelijkbaar beeld. Alleen in het
oostelijke deel lijkt de beplanting te zijn aangepast. De invulling daarvan is niet duidelijk.
Op de kadasterkaart van 1875 zijn meer sloten en/of greppels zichtbaar haaks op de
rivier (die op deze kaart de Lek wordt genoemd). Ook evenwijdig aan de dijk loopt
(nog) een sloot, het bos is niet meer zichtbaar.
Nieuw element op de topografische kaart uit 1936 is een strekdam met een haakse
bocht die een haventje lijkt te omsluiten in de noordoosthoek van het terrein langs de
rivier,. Deze haven is aangelegd door Rijkswaterstaat (?) en nog eigendom van
Rijkswaterstaat. Het bosgebied ter hoogte van het huis lijkt uitgebreider dan op de
kaarten uit de 19e eeuw.
Vanaf 1934 heeft Leonard Springer geadviseerd over de beplanting van het Buitenbos
(brief d.d. 29-11-1934). In maart 1936 en ook later in februari 1937 is de beplanting
aangebracht (brief 25-2-1937 en 3 maart 1937). Daarvan zijn in het archief plantlijsten
gevonden (zie tabel 1). Waar de planten precies zijn geplaatst is niet op te maken uit de
brieven.
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Plantlijst 1936

Plantlijst 1937

1 Acer negundo violacia
2 Acer pseudo platanus
7 Beuk
13 Gewone Eik
12 Populus Trichocarpa
3 Filia (Tilia?) petiolaris

100 Acer pseudo platanus
150 Alnus vulgaris
50 Corylus avellana
15 Cornus sanguinea
25 Cornus stolonifera
100 Fraxinus excelsior
15 Salix caprea
15 Salix cinerea
10 Salix incana lavendifolia
10 Sorbus aucuparia
20 Viburnum opulus

Bron: Plantlijsten voor het Buitenbos, 1936 en 1937, Gemeentearchief
Rotterdam, Het Huys ten Donck, inventarisnummer 1070-1071

De RAF luchtfoto 3151 van 1945 bevestigt het beeld van de kaart uit 1936. De griend
lijkt kaal (gesnoeid). Op de foto zijn twee gebouwtjes zichtbaar langs de rand van het
bosperceel. Het is onduidelijk wat dit zijn. Over de dijk en beneden langs de dijk is een
weg zichtbaar, inclusief twee opritten vanaf de weg beneden de dijk op. In de haven aan
de rivier liggen schepen.
Tot de stormvloed van 1953 is de aanleg van het Buitenbos goed bewaard gebleven. De
storm (en overstroming?) heeft aan het terrein schade toegebracht. Rond 1960 is aan
de rivier een hoogspanningsmast geplaatst. De mast aan de rivier staat precies in de
zichtlijn vanuit het huis. In 1968 is het terrein ten oosten van de oude haven opgespoten
met een vier tot vijf meter havenslib. Op de Topografische kaart van 1969 zijn de
greppels/sloten haaks op de rivier (daardoor) niet meer zichtbaar. De griend lijkt kleiner
dan op de kaart uit 1936. De zomerdijk lijkt nu als een geheel door te lopen in de strekdam rondom de haven aan de rivier. De hoogte van de winterdijk is volgens deze kaart
4,3m +NAP. Het opgehoogde terrein tussen de winter- en zomerdijk ligt op 0,5m +NAP.
De huidige hoogte van de winterdijk zal hoger zijn na de dijkverzwaring van 1979,
hoewel ook de topografische kaart van 2004 nog de hoogte van 4,3m +NAP aangeeft.
Tussen de zomerdijk en het achterliggende grasland is het hoogteverschil ca. 1,5 meter
(veldwaarneming). Bij het populierenbos is dit verschil er niet. De zomerdijk wordt bij
het open gebied wat hoger.
In 1978 is in het kader van de Deltawerken de winterdijk (primaire waterkering) langs
de Nieuwe Maas verhoogd en verbreed. Hierdoor is een deel van de afmeerruimte/draaikolk van de oude insteekhaven verloren gegaan.
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Op de meest recente topografische kaart (2004) zijn de griend en de insteekhaven
zichtbaar. Op het opgehoogde deel ten oosten van de haven, staat bos. Dit (populieren)
bos is in 1980 geplant als compensatie in het kader van de Boswet [18]. Het bos ligt ter
hoogte van Het Huys ten Donck. Met de oude zichtlijn is geen rekening gehouden.
Het bos is zodanig geplant dat het vanuit het huis het zicht ontneemt op de
hoogspanningsmast aan de rivier. Op de kaart zijn geen ontwateringssloten zichtbaar,
met uitzondering van een sloot tussen de zomerdijk en het open grasland. Aan de
oostzijde van het terrein is bos zichtbaar. Direct daarnaast, buiten het gebied van
Het Huys ten Donck, is bebouwing (industrie, scheepswerf). Ook aan de westzijde
staat bebouwing tot aan de griend (inmiddels gesloopt/is nu kale zandvlakte in
afwachting van woningbouw).
Gevolg van de ophoging van het terrein in 1968, is dat de relatie vanuit Het Huys ten
Donck met de rivier sterk is verminderd. Door de dijkverzwaring in de jaren zeventig is
de barrière tussen het huis en de rivier nogmaals versterkt. Vanaf de eerste verdieping
van het huis is nog wel ruim zicht over de dijk en het Buitenbos. In de oorspronkelijke
zichtlijn is echter in 1980 het populierenbos geplant. In oostelijke richting is over het
open terrein nog wel de scheepvaart zichtbaar maar door de ophoging van het terrein is
geen direct zicht meer op de rivier. Omgekeerd is het huis ook vanaf de rivier nauwelijks
waar te nemen.
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Afbeelding opgehoogd Buitenbos gezien vanaf de zomerdijk langs de Nieuwe Maas terugkijkend over de ruigte naar
het parkbos van Het Huys ten Dock, rechts het populierenbos

Afbeelding opgehoogd Buitenbos gezien vanaf de dijk met
links de buitenplaats, in het midden het poplulierenbos op en
de open ruigte
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5.2 Huidige situatie
De huidige situatie is beschreven aan de hand van een luchtfoto uit 2008 en
waarnemingen in het veld.
Van west naar oost bestaat het terrein uit de griend, de insteekhaven, het populierenbos,
verruigde weidegrond en bos. Rondom de bossen en de weidegrond loopt de zomerdijk
van basaltblokken. Daarop staan enkele bomen. Het verruigde grasland ligt lager dan de
zomerdijk. Langs de rivier ligt de strekdam die de ‘nieuwe’ haven van
Rijkswaterstaat afschermt van de (stroming van de) rivier.

Bodem en waterhuishouding
De griendbodem is rivierklei, poldervaaggrond. De griend overstroomt tweemaal per
dag onder invloed van de getijden. Het verschil tussen hoog en laag water is ruim 1m
(veldwaarneming). Circa vijf keer per jaar overstroomt de gehele griend onder invloed
van verhoogde rivierafvoer. De bodem van het opgehoogde deel van het Buitenbos, ten
oosten van de insteekhaven, bestaat uit opgebracht havenslib. Hier heeft inmiddels al
behoorlijk bodemvorming plaatsgevonden, de ondergrond voelt stevig aan.
De grondwaterstand in dit terrein is niet op kaarten aangegeven. Het water in de sloot
tussen het grasland en de zomerdijk stond in april 2008 op 50-60 cm onder maaiveld
van grasland. Daaruit kan worden afgeleid dat in het midden van het grasveld (dat een
beetje in een kuil ligt) de grondwaterstand circa 40 cm – maaiveld zal zijn. Op sommige
plekken staat het water in de winter op het maaiveld. De oorzaak hiervan kan in plaats
van de hoge grondwaterstand ook bodemverdichting zijn.

Beplanting
Door de ophoging van het grootste deel van het terrein in 1968, is de oorspronkelijke
beplanting verloren gegaan. De beplanting bestaat tegenwoordig voornamelijk uit de
(oude) griend, het populierenbos en een bos van wilgen en essen aan de oostgrens.

Afbeelding
griend geplant
door RWS

Het populierenbos heeft een onderbegroeiing van vlier en veldesdoorn. Het populierenbos wordt aan de noordzijde en een gedeelte van de westzijde begeleid door een rij
essen. Deze essen zijn in het verleden teruggezet. Waarschijnlijk zijn de lagere essen
bedoeld als windvang voor de wind over het open water uit noordwestelijke richting.
Tussen het pad ten westen van het populierenbos en de
insteekhaven staat een rand beplanting van essen (af en
toe afgezet, maar weer uitgegroeid tot bomen), vlier, en
wilg.
Langs de zomerdijk staan buitendijks tussen de basaltblokken kleine knotwilgen en een enkele uitgegroeide
schietwilg. De knotwilgen zouden zijn aangeplant om de
golven van het water te breken en zo de basaltoever te
beschermen [20]. Langs de zomerdijk staan aan de
binnenkant op onregelmatige afstanden wilgen en essen.
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In de griend komen griendplanten lancetbladig kruiskruid (Senecio fluviatilis), moeraswespenorchis (Epipactus Palustris), bosbies (Scirpus sylvaticus), groot springzaad
(Impatiens noli-tangere), bittere veldkers (Cardamine amara) en zomerklokje (Leucojum aestivum, een plant die zich moeilijk vestigt en hier massaal voorkomt [3]. Een
andere opvallende soort op de (zand?)terp onder de hoogspanningsmast is de vogelmelk (ornithogalum) [21].

Natuurwaarden
De natuurwaarden zijn vooral te vinden in de griend vanwege de bijzondere plantensoorten die in dat getijdengebied voorkomen. De griend is aangewezen als beschermd
natuurgebied. Bijzonder is dat het een getijdengriend is, die zijn zeldzaam in Nederland
waar de meeste grienden tegenwoordig een redelijk vast waterpeil kennen. In het veld
gesignaleerde vogels zijn: ijsvogel, torenvalk, steenuil, mussen, mezen en koperwiek.
Daarnaast komen er broedvogels voor zoals wilde eend, turkse tortel, tjiftjaf, roodborst
en putter. Amfibieën die voorkomen zijn de groene, de bruine en de grote groene kikker
en de gewone pad [1].

Staat van onderhoud
Het Buitenbos heeft duidelijk een andere status dan het binnendijkse park. Het onderhoud in het Buitenbos is tot een minimum beperkt, en dat is duidelijk zichtbaar. Delen
van het Buitenbos worden zichtbaar gebruikt als dumpplaats van tuinafval uit het park
bij Het Huys ten Donck, maar ook voor afval van onbekende herkomst.
De naast de haven gelegen griend wordt wel onderhouden. Circa eens in de drie jaar
wordt de griend gesnoeid. De oude stoven van de griend zijn zichtbaar op rijen geplant.
De nieuwe aanplant daarentegen lijkt willekeurig geplant te zijn. De stroomgeulen die
door de griend lopen zijn op enkele plaatsen gedempt. In de griend zijn brandplekken
zichtbaar van het verbranden van houtafval.
De beplanting langs de haven, op de helling van het opgehoogde terrein, is in het
verleden afgezet geweest. Doordat dat recent niet meer is gebeurd is het uitzicht over
de griend vanaf het huidige wandelpad langs de rand van het populierenbos, dichtgegroeid. Het pad verkeert in slechte staat. De ondergrond is vochtig en (daardoor) is
het pad stuk ge(t)reden. De oppervlakte van de zomerdijk, die het opgehoogde terrein
omgrenst, is onregelmatig en bedekt met ruige
begroeiing van onder meer bramen en brandnetels.
Het populierenbos heeft weinig onderhoud nodig.
De staat van het bos lijkt redelijk. Er staan veel
zaailingen van esdoorn.
Het grasland binnen de zomerdijk is erg onregelmatig en sterk verruigd. Het wordt niet beheerd
of hooguit een tot twee keer per jaar gemaaid. De
opvallende afrastering langs het grasland ziet er
rommelig uit.

Afbeelding staat van onderhoud populierenbos
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5.3 Analyse en Waardering
5.3.1 Ruimtelijke analyse
Van west naar oost is het Buitenbos afwisselend open (laaggelegen griend en haven),
dicht (populierenbos), open (ruig grasland) en dicht (bosrand aan oostgrens).
Het populierenbos scheidt het grasland van de lager gelegen insteekhaven en griend.
Vanaf de rand van het populierenbos zou door de hoge ligging een goed uitzicht kunnen
zijn over de haven, de griend, de rivier en de bebouwing van Ridderkerk. Dat uitzicht is
grotendeels dichtgegroeid.
Langs de rivier ligt de zomerdijk. Vanaf deze dijk is goed uitzicht over de rivier, evenals
richting Het Huys ten Donck. De bovenkant van het huis is zichtbaar achter de winterdijk.
Vanuit het binnendijkse park is geen zicht mogelijk op
het Buitenbos, door de hoge dijk die tussen beide g
ebieden ligt. Alleen de boomtoppen van de populieren en
van het bosje aan de oostgrens zijn gedeeltelijk zichtbaar.
De dijk en de daarlangs gelegen Benedenrijweg vormen
een stevige barrière tussen het park en het Buitenbos. Er
is door de doorsnijding van de dijk geen visuele relatie
tussen beide gebieden. De inrichting van beide delen is
onvergelijkbaar, de sfeer en beleving in beide onderdelen
is daardoor ook heel verschillend.
Het huis is de enige schakel tussen het binnendijkse
park en het Buitenbos. Vanuit het huis is het zicht op het
Buitenbos te ervaren vanaf de eerste verdieping. Vanaf
deze verdieping is in verschillende richtingen uitzicht
over het Buitenbos: naar het westen over de griend op
de verderop gelegen bebouwing langs de rivier. Naar
voren op het populierenbos. De voormalige zichtlijn
recht voor het huis is dichtgeplant met dit bos. Naar het
oosten is zicht over het ruige grasland naar de overkant
van de rivier. Het zicht op de rivier zelf wordt belemmerd
doordat het terrein is opgehoogd en door het populierenbos. Sommige schepen zijn hoog genoeg om in
oostelijke richting vanuit het huis zichtbaar te zijn.
Vanaf het grasland is geen zicht op de rivier omdat het
grasland ca. 1,5m lager ligt dan de zomerdijk. Het zicht
op het huis wordt beperkt door de winterdijk. Alleen de
bovenverdiepingen van het huis en de boomkronen van
de oude bomen in het binnendijkse park zijn zichtbaar.

Afbeelding zicht vanaf de bel-etage naar het Buitenbos.
populierenbos staat in de historische zichtlijn.
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5.3.2 Betekenis van het Buitenbos
Van oudsher heeft het Buitenbos als onderdeel van de buitenplaats Het Huys ten Donck
meer een productiefunctie dan een parkfunctie gehad met de opbrengst van het
hakhout, de griend en de weidegrond. Ook voor de toekomst is het van belang dat het
Buitenbos inkomsten genereert voor de buitenplaats én van toegevoegde waarde is voor
de omgeving.
Rondom Het Huys ten Donck ligt een sterk verstedelijkt gebied. Met name in de
uiterwaarden langs de Nieuwe Maas, aan weerszijden van het Buitenbos, zal in de
toekomst de bebouwing worden geïntensiveerd. Riviergebonden bedrijvigheid maakt
daar plaats voor de bouw van woningen. In deze omgeving is het Buitenbos met het
verderop gelegen recreatiegebied de Gorzen, dat een meer natuurlijk karakter heeft,
het enige natuur- en recreatiegebied langs de rivier.
De toegankelijkheid en de potentiële gebruikswaarde van het Buitenbos is dan ook van
groot belang. Het heeft de potentie om ontwikkeld te worden voor bijzonder
(recreatief) gebruik op een buitenplaats aan de rivier.

Afbeelding voorstelling van de massa ruimte
beleving van het Buitenbos vanuit het historische
park en op het terrein van het Buitenbos zelf
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5.3.3 Waardering
Cultuurhistorische waarde
• Het buitendijkse Buitenbos hoort van oudsher bij de buitenplaats Het Huys ten
Donck als productiegrond met griend, (hakhout)bos en weidegrond en mogelijk ook
boomgaard(en);
• Vanaf de bouw van het Het Huys ten Donck, afgerond in 1746, is er een visuele
relatie vanuit de eerste verdieping van het huis met het Buitenbos en de rivier;
• De insteekhaven dateert waarschijnlijk van de 17e eeuw en diende als aanlegplaats voor de boot waarmee de bewoners vanuit Rotterdam naar de buitenplaats
gingen;
• Door de dijkverzwaring is een deel van de haven(kom) verdwenen;
• De relatie met de rivier is door de ophoging van het terrein sterk verminderd.
De cultuurhistorische waarde van het Buitenbos als onderdeel van de buitenplaats is
groot.

Tuinhistorische waarde
• De zichtlijn in het Buitenbos door een uitsparing van weidegrond tussen
(hakhout)bos markeert vanaf de bouw van Het Huys ten Donck (1746) de relatie met
de rivier;
Deze zichtlijn is duidelijk zichtbaar op de kaart van Maan en Harte (1751) en is tot
zeker 1945 gehandhaafd (RAF Luchtfoto’s);
• Ook de overige inrichting van het terrein lijkt op basis van analyse van het kaartmateriaal weinig te zijn veranderd tot de ophoging met havenslib 1968;
• Door de ophoging is de inrichting van het terrein ten oosten van de haven geheel
vernieuwd en de oorspronkelijke aanleg geheel verloren gegaan;
• Bij de aanplant van het populierenbos rond 1980, is de zichtlijn niet hersteld om
het zicht op de hoogspanningsmast vanuit het huis te beperken.
De tuinhistorische waarde van het gebied is door de ophoging te verwaarlozen. Met
name omdat in de huidige inrichting de in het verleden bewust vormgegeven relatie van
het huis via het Buitenbos met de rivier, niet is hersteld.

Natuurhistorische waarde
Voor de natuurhistorische waarde van het terrein is met name de oude getijdengriend
bepalend. De getijdengriend is aangewezen als beschermd Natuurmonument. De
natuur(historische) waarde van de getijdengriend is groot, die van het overige gebied
beperkt.
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• Een wandeling over de winterdijk geeft uitzicht over het griend, de oude haven,
het populierenbos en het ruige grasland op de rivier en de scheepvaart aan de ene
kant, en uitzicht op het huis en het park van Het Huys ten Donck met de oude
bomen aan de andere kant van de dijk;
• Vanaf de zomerdijk is een weids uitzicht over de lager gelegen rivier, de
insteekhaven en de griend op dit moment beperkt door de sterke struikbegroeiing
langs het pad;
• De beleving vanuit het ruige grasland op het midden van het terrein is heel anders
dan langs de buitenranden van het terrein. Het grasland is aan alle kanten omsloten
is door de hoger gelegen zomer- en winterdijk en het opgaande bos. Van het huis
zijn alleen de bovenste verdiepingen zichtbaar;
• Vanuit het Buitenbos is niet te ervaren dat het
terrein bij het park en het huis hoort en andersom. De
hoge dijk vormt met name vanuit de binnendijkse kant
een grote barrière en lijkt de grens van het park. Er is
daardoor geen relatie te ervaren met het Buitenbos.
De belevingswaarde van het terrein is divers en biedt
door beter onderhoud en hernieuwde inrichting veel
mogelijkheden.

Recreatieve waarde
• Het Buitenbos ligt temidden van een groter groen- en
recreatiegebied waar ook het binnendijkse park van Het
Huys ten Donck en omliggende gronden toe behoren;
• Het gebied nodigt op dit moment – door de slechte
staat - niet bijzonder uit tot recreatief gebruik, anders
dan het uitlaten van de hond, of een korte wandeling
naar de rivier;
• Het gebied, behalve het middenterrein, is opengesteld
voor publiek;
In de verstedelijkte omgeving kan het gebied in de
toekomst van grote waarde zijn voor de recreatie.

110

Buitenplaats Het Huys ten Donck

5.4 Toekomstvisie
Uitgangspunt voor de toekomstige ontwikkeling van het Buitenbos is het zo optimaal
mogelijk benutten van de potentie van dit gebied als onderdeel van de historische buitenplaats en als onderdeel van de verstedelijkte omgeving. Doelstelling van de ontwikkeling is het creëren van toegevoegde waarde voor de buitenplaats en voor de omgeving.
De griend en de haven worden als belangrijke historische onderdelen van de buitenplaats behouden. Het opgehoogde Buitenbos ten oosten daarvan krijgt een nieuwe en
hedendaagse invulling met een parkachtige invulling die aansluit bij het binnendijkse
historische park. De zichtlijn vanuit het huis naar de rivier wordt als onderdeel daarvan
hersteld.
Beleving en het herstel van visuele relaties zijn kenmerken voor de toekomstige inrichting – bijvoorbeeld het versterken van de relatie met de rivier vanuit het huis en het
benutten van de ligging aan de rivier voor de beleving van het Buitenbos, het versterken van de relatie met de historische insteekhaven en de griend en het herstel van de
relatie met het binnendijkse park.
De nieuwe invulling van het terrein biedt in de
toekomst de mogelijkheid tot meer recreatief
gebruik en tot het genereren van inkomsten
voor het beheer van de buitenplaats. Rondom
het Buitenbos wordt de zomerdijk opengesteld
als wandelgebied langs de rivier. Het middenterrein wordt als park aangelegd in de sfeer van
het binnendijkse park en met de mogelijkheid
om (grootschalige) evenementen te organiseren.
De diversiteit in beplanting op het terrein wordt
vergroot zodat ook de natuurwaarden kunnen
toenemen.

Afbeeldingen huidige situatie van trap
over de dijk. Trap omvormen in stijl van
de buitenplaats en breedte koppelen aan
het toegangshek van Het Huys ten Donck,
zodat het binnendijks en buitendijks gebied
van de buitenplaats een sterkere visuele
relatie krijgen.
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5.5 Herinrichting van het Buitenbos
5.5.1 Scenario’s voor ontwikkeling
Voor de ontwikkeling van Het Buitenbos zijn verschillende scenario’s denkbaar. De
projectgroep heeft ter inspiratie drie scenario’s globaal uitgewerkt:
1) voortgaan op de traditie van productiegrond;
2) het ontwikkelen van een parkbos;
3) ruimte aan de rivier.
De scenario’s zijn in bijgaand kader kort omschreven. In alle drie de scenario’s is het
behoud van de griend en de insteekhaven als historische elementen, het uitgangspunt.
De ideeën uit de verschillende scenario’s zijn verwerkt in het inrichtingsvoorstel. In
tegenstelling tot de ideeën in de scenario’s, is bij de uitwerking van het inrichtingsvoorstel rekening gehouden met de financiële haalbaarheid en de fasering van
maatregelen op de korte en lange termijn binnen de wettelijke mogelijkheden.

Scenario’s voor ontwikkeling van het Buitenbos
Scenario 1: voortgaan op de traditie van productiegrond
Teruggrijpen op de oude traditie betekent het gebruiken van oude structuren in de nieuwe inrichting.
Daarin wordt op de lange termijn (na het vergaan van het populierenbos) het hakhoutbos hersteld met de
zichtlijn om de belevingswaarde vanuit het huis te vergroten. Het bosbeheer is gericht op het versterken
van de natuurwaarden, waar het kan met kruidachtige vegetatie. Sloten haaks op de rivier en onderlangs
de winterdijk, met mogelijk singelbeplanting daarlangs, dragen bij aan het ruimtelijk indelen van het terrein. In het midden is een open ruimte uitgespaard voor het organiseren van evenementen. Een rondwandeling over de zomerdijk maakt beleving van de rivier mogelijk. Langs de route dragen doorzichten naar
het huis bij aan de beleving van het totale park.
Scenario 2: het ontwikkelen van een parkbos
In het scenario Parklandschap is ‘allure’ het steekwoord. Met de inrichting wordt aangesloten op de
sfeer van de buitenplaats. De trap in het dijktalud wordt tegenover de ingang van Het Huys ten Donck
wordt verbreed als toegang naar het Buitenbos. De zichtlijn vanuit het huis wordt hersteld. Om de
belevingswaarden te vergroten krijgt het opgehoogde terrein een parkachtige aanleg door afwisseling
met boomgroepen en bosschages. Een moderne theekoepel aan de rivier geeft uitzicht over het water en
de griend. De oude relatie met Rotterdam over het water wordt hersteld door de aanleg van een drijvende
steiger waar boten kunnen afmeren. Over de zomerdijk ligt een pad voor een rondwandeling langs de
rivier. In dit scenario is minder ruimte voor het organiseren van grootschalige evenementen maar is de
totale setting sfeervoller.
Scenario 3: Ruimte aan de rivier
Ruimte aan de rivier betekent in het derde scenario een eigentijdse inrichting van het gebied gericht
op de rivier. Het terrein wordt omsloten door een dichte beplantingsrand aan beide zijden en langs
de winterdijk. Het terrein tussen de beplanting is open zodat veel ruimte is voor (seizoensgebonden)
evenementen zoals een drive-in bioscoop, openlucht concerten, een tijdelijke ijsbaan, beurzen en andere
evenementen. In de (Rijkswaterstaat) haven langs de rivier kan een aanlegplaats voor boten worden
gemaakt. Via een aanlegsteiger is het terrein vanaf het water toegankelijk.
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5.5.2 Voorstel voor herinrichting van het Buitenbos
Fasering
Voor het Buitenbos is een inrichtingsplan ontwikkeld dat in twee fases gerealiseerd kan
worden. Voor fase 1 is een plan ontwikkeld dat op redelijk korte termijn leidt tot een
sterke verbetering van de gebruikswaarde, de recreatieve waarde en de belevingswaarde van het gebied.
Deze eerste fase betreft met name de herinrichting van het terrein binnen de zomerdijk ten oosten van het populierenbos, en de aanleg van een rondwandeling over de
zomerdijk. De tweede fase betreft het vervangen van het populierenbos nadat dit
kaprijp is, en de aanleg van extra recreatieve voorzieningen zoals een aanlegsteiger
(of ponton) en een theekoepel. Voor fase 1 is het inrichtingsvoorstel hieronder nader
beschreven. De kosten van de voorgestelde ingrepen zijn geraamd in de kostenraming.
De ideeën voor fase 2 zijn hieronder niet nader uitgewerkt.

Doelstellingen
Doelstelling van de herinrichting van het Buitenbos is het creëren van toegevoegde
waarde voor de buitenplaats en voor de omgeving. Om dit te bereiken is de inrichting
zodanig ontworpen dat het gebied meer kwaliteit en beleving biedt voor recreatief gebruik – door een openbaar toegankelijke rondwandeling over de zomerdijk - en dat met
het terrein binnen de zomerdijk inkomsten kunnen worden gegenereerd voor de buitenplaats door het organiseren van evenementen.
Daarnaast is een belangrijke doelstelling voor de herinrichting dat de relatie tussen het
huis en het binnendijkse park van Het Huys ten Donck en het buitendijks gelegen gebied wordt versterkt. Hiervoor is in het voorstel een aantal voorstellen opgenomen.
Het ontwerp voorstel voor de versterking van de relaties, de aanleg van de
rondwandeling en de inrichting van het terrein zijn hieronder uitgewerkt.
Inrichting voor het herstel van de relatie met het historische park
De relatie tussen de beide delen van de buitenplaats wordt op een aantal manieren
versterkt.
De zichtlijn voor het huis wordt hersteld, deze is historisch van groot belang. Deze
zichtlijn is bij de bouw van het hoofdhuis als huis aan de rivier van groot belang
geweest: vanaf de bel etage was uitzicht op de rivier. Met het herstel van de zichtlijn
komt door de ophoging van het terrein niet het uitzicht op de rivier terug, maar wordt
wel de zichtlijn die door het huis loopt van achterin het park tot over de dijk hersteld.
Daardoor wordt wel de hoogspanningsmast zichtbaar. Langs de zichtlijn worden de
bomen geplaatst op de manier zoals dat ook bij de zichtlijn in de parkweide achter het
huis is gedaan: ten oosten van de zichtlijn wordt de ruimte ingedeeld door
boomgroepen en solitaire bomen, als een gevarieerde rand en geen strakke lijn.
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De trap over de dijk, tegenover het toegangshek van Het Huys ten Donck, wordt verbreed naar de maten van het hek (de entree van het binnendijkse park, naast het huis).
De trap wordt loodrecht geprojecteerd tegenover het toegangshek zodat er een duidelijk
verbinding ontstaat met Het Huys ten Donck en zodat de trap uitnodigt om de dijk op te
klimmen.
De buitenplaats is altijd doorsneden geweest door de winterdijk en een weg.
De beleving dat deze twee terrein bij elkaar horen ontbreekt, zelfs met uitzicht naar
twee kanten vanaf de winterdijk. De zichtlijn en
de trap brengen hierin niet voldoende verbetering.
Daarom moet de inrichting van het buitendijkse
terrein aansluiten bij de sfeer van het binnendijkse
park. Om de beide zijden van de dijk met elkaar
te verbinden wordt de groep oude kastanjebomen
in het Engels bosje (in de noordoosthoek van het
binnendijkse park) gespiegeld in het buitendijks
gedeelte aan de andere kant van de dijk. De
kastanjes zijn in een groot deel van het jaar dominant aanwezig in de compositie doordat ze hoog
zijn. Bovendien gedijen ze prima in de natte
gronden. Door tegenover de oude bomen een
nieuwe groep paardekastanjes in het buitendijkse
terrein te planten, wordt de verbinding gelegd met
de andere kant van de dijk, en kan de automobilist
of fietser deze verbinding ook ervaren.
Inrichting voor recreatief medegebruik: een rondwandeling op de zomerdijk
De zomerdijk wordt aangepast en voorzien van een
pad, zodat een rondwandeling langs de rivier
mogelijk wordt. De wandeling biedt de mogelijkheid tot natuurbeleving en geeft uitzicht op de
rivier en op het terrein binnen de zomerdijk met
doorkijken naar Het Huys ten Donck. Vanaf de
route zijn ook de historische griend en de getijdehaven zichtbaar. Langs de route wordt het hakhout
regelmatig afgezet zodat het zicht goed blijft. De
griend en de haven zijn niet toegankelijk. De rondwandeling over de zomerdijk is een apart onderdeel
van het Buitenbos en biedt geen toegang tot het
Buitenbos zelf.
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Uitgangspunten voor de inrichting:
• Om de relatie met de bebouwde omgeving en met het binnendijkse park te
versterken wordt een openbaar toegankelijke rondwandeling aangelegd, met het hele
jaar vrije toegang voor bewoners van Ridderkerk en omgeving, bezoekers van Het
Huys ten Donck en andere passanten;
• Tevens is het mogelijk deze rondwandeling te gebruiken als werkpad voor
machines om het regulier onderhoud beter mogelijk en in financieel opzicht aantrekkelijker te maken;
• De rondwandeling wordt door een sloot onderaan de zomerdijk afgescheiden van
het terrein binnen de zomerdijk. Door het aanbrengen van sloten is het mogelijk het
binnen de zomerdijk gelegen terrein slechts beperkt open te stellen, bijvoorbeeld
tijdens evenementen.

Inrichting om de parksfeer te verbeteren en om inkomsten te generen
Bij de herinrichting van het Buitenbos is het aansluiten bij de sfeer van het park aan de
overkant van de dijk van belang. De sfeer van Het Huys ten Donck moet als het ware de
dijk oversteken. Daarvoor zijn de eerder genoemde verbindende elementen van belang
zoals de zichtlijn, de trap en de groep kastanjebomen. Daarnaast is de inrichting van
het totale Buitenbos daarvoor belang.

Voor de inrichting zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
• De sfeer op Het Huys ten Donck moet beleefbaar zijn op het buitendijks terrein.
• Het Buitenbos moet ook in natte omstandigheden goed te betreden zijn en
betreding kunnen doorstaan.
Om een groot deel van het terrein ook geschikt te maken als evenemententerrein geldt
een aantal aanvullende uitgangspunten:
• De draagkracht van de bodem moet stevig zijn zodat het evenement ook in natte
tijden opgebouwd en bevoorraad kan worden. Op het terrein is daarom een aanen afvoerroute nodig zodat een rondgang van kleine vrachtauto’s mogelijk is;
• Het terrein is niet openbaar toegankelijk, de inrichting is zodanig dat er geen
toegang mogelijk is vanaf de zijden van het Buitenbos:
• Het terrein krijgt een aparte ingang voor bezoekers en een dienstingang voor
standhouders en leveranciers;
• Het terrein moet meerdere evenementen per jaar kunnen dragen zonder dat de
nabij gelegen natuurwaarden en belevingswaarden worden aangetast;
• Onderhoud en schoonmaken van het terrein moet goed mogelijk zijn met grote
machines waardoor de kosten hiervoor relatief laag kunnen blijven;
• Het parkeren voor evenementen gebeurt niet op locatie, maar elders. Pendelbussen brengen de mensen van het evenemententerrein naar hun auto en vice versa.
Dat gebeurt in de huidige situatie ook al tijdens evenementen.

herstel Engelse werk en inrichting Buitenbos

115

Ontwerp voorstel
In grote lijnen blijft de open-dicht verhouding in het Buitenbos onveranderd. Met
uitzondering van het bestaande populierenbos, later in fase 2 te vervangen door een
gevarieerder bos, wordt geen bos aangeplant. In het populierenbos wordt ten oosten
van de opengemaakte zichtlijn een strook duurzaam gemengd bos geplant.
In bijgaand ontwerp is de inrichting van het Buitenbos voorgesteld als voornamelijk een
parkweide met een aantal boom- en struikengroepen. Bij de inrichting wordt rekening
gehouden met het versterken van de diversiteit en de natuurwaarden van het terrein
aangezien het terrein behoort tot de provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Ook kunnen
in aansluiting op de natuurwaarden in het binnendijkse park en in de griend de natuurwaarden in het Buitenbos worden verbeterd. Het Buitenbos wordt daarom ingericht met
een groot binnengebied dat intensief gebruikt kan worden voor evenementen. In het nu
nog open terrein wordt een aantal gemengde boomgroepen geplant, als sfeerbepalers in
het grasland, niet als bos.
Langs de randen komen een aantal eilanden van beplanting die niet toegankelijk zijn
voor het publiek en waar geen actief beheer wordt gepleegd. Daarmee wordt meer
diversiteit geboden waardoor de natuurwaarden van het gebied toenemen, zelfs met het
organiseren van evenementen op het terrein.
In het terrein wordt een aantal sloten voor ontwatering gegraven. De sloten bieden
tegelijkertijd afwisseling in het terrein en hebben een functie als grens tussen het
evenemententerrein en de meer natuurlijke bosjes en de wandeling op de zomerdijk.
De sloten worden breed en diep gegraven zodat ze niet overgestoken kunnen worden.
Belangrijk onderdeel van de inrichting van het Buitenbos is de ontsluiting.
De ontsluiting van het Buitenbos wordt bepaald door de twee ingangen voor de evenementen. Een bezoekersingang en een dienstingang. De dienstingang ligt meer oostelijk,
hier kunnen machines en vrachtwagens naar binnen. Een verstevigd pad loopt rond
door het gebied en vormt de route voor het bevoorradingsverkeer. De bezoekersingang
ligt dicht bij het huis, zodat de bezoekers op die plek de relatie tussen het Buitenbos en
de rest van de buitenplaats kunnen ervaren. De bezoekersingang dient een fraai hek te
krijgen dat de relatie met het toegangshek tot Het Huys ten Donck legt. De paden in het
terrein worden voorzien van een toplaag van leemgrind en ingezaaid met gras. Er zal in
de praktijk een kleine aftekening zichtbaar zijn maar er is zeker geen wegenstructuur
zichtbaar.
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Fase 2
In het lange termijnplan zijn aanvullende voorzieningen opgenomen die extra bijdragen
aan de recreatieve en belevingswaarde. De hoek van de haven en de Nieuwe Maas geeft
een fantastisch uitzicht over de rivier. De woningbouw en bedrijfsgebouwen zijn modern,
er is scheepvaart op de rivier. Dit is een groot contrast met de rust van de buitenplaats.
Op deze plek waar dynamiek en rust samenkomen, wordt een moderne theekoepel
gebouwd. Dit kan een publiekstrekker worden. Bezoekers parkeren op de dijk (of komen
bij voorkeur op de fiets of lopend) en lopen naar het theehuis en beleven daardoor de
sfeer van de buitenplaats.
Een ander element is de aanlegsteiger voor ferry’s of partyboten voor gasten die vanuit
Rotterdam of Dordrecht een uitstapje maken naar Het Huys ten Donck. De oude relatie
tussen stad en buitenplaats wordt op een moderne manier ingevuld.
Tenslotte zal op de lange termijn het populierenbos gekapt worden, omdat de
populieren kaprijp zijn of instorten. Dat is het moment om hier een meer duurzaam en
gevarieerd bos aan te leggen. Een bos dat past bij de landschapstijl op het binnendijkse gedeelte van buitenplaats. Het kost tijd voordat het zover is, maar dit verhoogt
de belevingswaarde. In dit nieuw aan te leggen bos blijft de historische zichtlijn vanuit
het huis, reeds uitgevoerd in de korte termijn fase, gehandhaafd
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5.6 Financiering
5.6.1 Kostenraming
Voor het Buitenbos is alleen een ontwerpschets gemaakt. De maatregelen die nodig
zijn voor de uitvoering daarvan zijn niet uitgewerkt in een werkomschrijving. De schets
geeft een globaal beeld van de mogelijke inrichting van het terrein, zodanig dat het
geschikt is voor recreatief medegebruik en voor evenementen. De kostenraming die
daarop is gebaseerd, is eveneens globaal en kan niet als richtprijs worden aangehouden
voor de inrichting van het terrein. Daarvoor is nadere uitwerking van de maatregelen
noodzakelijk. Onderstaande kosten hebben alleen betrekking op fase 1. Voor fase 2 is
geen kostenraming opgesteld omdat de termijn waarop fase 2 wordt uitgevoerd nog
ver weg kan liggen met tegen die tijd andere richtprijzen. De complete kostenraming is
opgenomen in bijlage IV.
De totale kosten voor de herinrichting worden geraamd op € 195.050.- inclusief B.T.W..

5.6.2 Subsidiemogelijkheden
Voor de inrichting van het Buitenbos staan op de korte termijn maatregelen gepland
zoals het vrijmaken van de zichtlijn in het populierenbos (gedeeltelijke kap van het
bos), het aanleggen van de wandelroute over de zomerdijk, en geschikt maken van het
terrein voor het organiseren van evenementen en het verbreden van de trap op het
dijktalud. Voor de lange termijn zijn meer vergaande maatregelen voorgesteld zoals het
aanplanten van duurzaam bos dat het karakter van de buitenplaats ondersteunt, het
maken van een aanlegplaats voor boten en de bouw van een theehuis.
De subsidiemogelijkheden voor de realisatie van het Buitenbos zijn beperkt.
Omdat het opgehoogde terrein van het Buitenbos buiten de aanwijzing als beschermd
natuurgebied en Rijksmonument valt, zijn ook geen subsidies vanuit de Natuurbeschermingswet of Monumentenwet beschikbaar.
Andere mogelijkheden zijn:
• Gemeente Ridderkerk. De gemeente heeft een subsidieverordening. Deze is vooral
gericht op activiteiten. Door de rondwandeling komen er meer mogelijkheden voor
recreatie door inwoners van Ridderkerk. Voor de aanleg van de rondwandeling kan
het zinvol zijn om een aanvraag voor subsidie te doen;
• Waterschap Hollandse Delta. Waterschappen werken tegenwoordig ook aan verbetering recreatieve ontsluiting. De rondwandeling kan mogelijk door hen gesubsidieerd worden;
• De provincie beschikt over het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Subsidie
is mogelijk voor doelen die zijn opgenomen in het provinciaal Meerjarenprogramma
2007-2013, zoals versterking van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Op de
kaarten van het Meerjarenprogramma 2007-2013 zijn de gebieden aan beide zijden
van Het Huys ten Donck opgenomen als Recreatie om de Stad waarvoor via het ILG
in periode 2007-2013 maatregelen worden uitgevoerd. Het Buitenbos is daarin echter niet opgenomen. Het is echter altijd zinvol toch het gesprek aan te gaan met de
provincie over een mogelijke subsidie, soms kan er een andere subsidiepot worden
aangewend.
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Waarschijnlijk is het beter om voor de ontwikkeling van het Buitenbos fondsen aan te
schrijven die bijvoorbeeld het behoud en de ontwikkeling van cultureel erfgoed ondersteunen.

Aparte exploitatie
Voor het nieuw in te richten deel van het Buitenbos, adviseert de projectgroep om een
aparte exploitatie op te zetten. Het doel van de exploitatie van dit gedeelte is om een
(financiële) bijdrage te leveren aan het beheer van de buitenplaats als geheel. Door
het gebied onder te brengen in een aparte exploitatie wordt inzichtelijk wat precies de
kosten en de opbrengsten zijn van dit gebied. Op basis daarvan kunnen ook afwegingen
gemaakt worden voor uitvoering van vervolg maatregelen en investeringen ten opzichte
van het (verwachte) rendement.
Aandachtspunt voor de exploitatie van het terrein is dat wanneer het terrein regelmatig
wordt gebruikt voor evenementen, het grasveld niet verpacht kan worden. Het gras
moet namelijk een goede zode hebben vanwege de hoge gebruiksdruk tijdens een
evenement.
Op de lange termijn kan het theehuis mogelijk zelf geëxploiteerd worden of worden
verpacht.
Voor de exploitatie van het terrein kan een aparte BV worden opgericht of de exploitatie
kan worden ondergebracht bij de Stichting Het Huys ten Donck. De stichting kan echter
een aantal kosten niet aftrekken van de belasting, ook de BTW niet. Dit kan heel nadelig
zijn. Door een BV op te richten kunnen de bedrijfsmatige kosten afgetrokken worden
van de belasting en kan de BTW worden verrekend.

5.7 Regelgeving en vergunningen
Regelgeving van toepassing op het Buitenbos
Rijksoverheid
Voor het uitvoeren van een aantal van de werkzaamheden voor de herinrichting en voor
het gebruik van het Buitenbos zijn vergunningen nodig. Uit de beschikbare informatie
heeft de projectgroep opgemaakt dat het opgehoogde terrein van het Buitenbos niet is
aangewezen als beschermd natuurmonument en niet is aangewezen als Rijksmonument. Het ten westen gelegen griend en de insteekhaven zijn dat wel. In dat
gebied zijn echter geen maatregelen voorgesteld.
Voor de voorgestelde maatregelen voor de herinrichting van het opgehoogde terrein van
het Buitenbos is geen vergunning nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet,
maar mogelijk wel in het kader van de externe werking (invloed op het naastgelegen
beschermde natuurgebied). Het gebied is door de provincie ook niet aangewezen als
een beschermde leefomgeving in het kader van de Flora en Faunawet. Het uitvoeren
van werkzaamheden is daardoor wel mogelijk, mits rekening wordt gehouden met de
voorkomende flora en fauna wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Vooraf
moet worden onderzocht of er geen dieren worden verstoord door de werkzaamheden.
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Gemeente Ridderkerk
Volgens het bestemmingsplan Het Donckse Bos is echter wel de westelijke helft van het
populierenbos (tussen de haven en de rand van de voormalige zichtlijn) aangewezen als
natuurgebied. Het overige terrein is aangewezen als agrarisch gebied. Op het
terrein is daardoor het aanlegvergunningenstelsel voor de bestemming
natuurgebied van toepassing.
Voor het natuurgebied betekent dit dat op de grond niet mag worden gebouwd met
uitzondering van bouwwerken geen gebouw zijnde tot een hoogte van 1,25m.
Daarnaast is het verboden deze grond te laten gebruiken als onder meer sta- of
ligplaats van kampeerwagens, tenten, tenthuisjes of andere voor verblijf geschikte
onderkomens, als sport-, wedstrijd- of speelterrein, als parkeerterrein of als lig- of
speelweide.
Voor de aanleg van bestrating of andere oppervlakteverhardingen, ondergrondse
constructies, afmeerplaatsen en de aanleg of het vergraven van kades of dijken is een
aanlegvergunning van de gemeente nodig. De aanleg van een ponton ten behoeve van
het aanmeren van veer-en partyboten past niet in het vigerende bestemmingsplan. Zie
voor meer informatie Bijlage II. Voor het deel van het Buitenbos dat is aangemerkt als
agrarisch gebied zijn in verband met deze bestemming meer aanpassingen toelaatbaar,
mits gerelateerd aan het agrarisch gebruik of de subbestemming recreatieve doeleinden. De aanleg van recreatieve voorzieningen zoals fiets- en voetpaden, groenvoor
zieningen, picknickplaatsen en visplaatsen is mogelijk. Zie voor meer informatie Bijlage II.

Provincie Zuid-Holland
In de toelichting bij het Bestemmingsplan is met arcering aangegeven dat Het Huys ten
Donck deels ligt in waterwingebied. Het gebied ten oosten van de Donckselaan (zowel
binnendijks als buitendijks = Buitenbos) is waterwingebied II. Dit betektent dat een
aantal werkzaamheden op de buitenplaats gebonden is aan (milieu)vergunningen in
het kader van het grondwaterbeschermingsbeleid van de provincie Zuid-Holland. Welke
activiteiten hieronder vallen is is aangegeven in de Provinciale Milieuverordening.
Op het kappen van de populieren in de zichtlijn vanuit het huis, is de Boswet van
toepassing. In het kader van deze wet moet vooraf melding worden gemaakt van de
voorgenomen kap van de bomen bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselkwaliteit (LNV). De Boswet vraagt compensatie, deze wordt ruimschoots gevonden in de nieuwe aanplant. Zie voor meer informatie Bijlage II.

Waterschap Hollandse Delta
Voor werkzaamheden aan of in de nabijheid van de winterdijk, de primaire waterkering,
is een ontheffing nodig van de keur van het waterschap Hollandse Delta [22]. Dit betreft
het verbreden van de trap over de dijk. Graven, spitten of op enigerlei andere wijze
grondroeringen verrichten in de dijk is verboden, evenals het ontgraven of het aanbrengen van ophoging. Op de dijk is het verboden begroeiingen die dienen tot verdediging
van de waterkering te beschadigen of weg te nemen en om beplanting anders dan gras
aan te brengen of te rooien, en om ruigten waaronder akkerdistel en netels te laten
groeien. Ook het plaatsen van tenten, en andere voorwerpen op de dijk is niet
toegestaan. Publieke evenementen en bijeenkomsten inclusief de standplaatsen voor
daarbij behorende markten, kramen of tenten dienen buiten de waterkeringszone te
worden georganiseerd.
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Omdat op diverse waterkeringen van het waterschap Hollandse Delta al sprake is van
recreatief medegebruik (fietspaden etc.), is het waterschap bereid mee te werken aan
het instandhouden en uitbreiden van dit medegebruik mits de veiligheid niet in gevaar
wordt gebracht. De buitendijkse gebieden vallen niet onder het taakgebied van het
waterschap. Het waterschap streeft er wel naar om in samenwerking met de eigenaar/
beheerder ervoor te zorgen dat het bestaande gebruik van deze gebieden voor zover
dit een positieve invloed heeft op de waterkering (bijvoorbeeld gorzen en ophogingen)
behouden blijft [23].

Rijkswaterstaat
Voor werkzaamheden in het buitendijkse gebied langs de Nieuwe Maas is een vergunning in het kader van de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken nodig van Rijkswaterstaat
directie Zuid-Holland. De wet is van toepassing op het gehele rivierbed. Bij vergunningverlening wordt onder meer getoetst aan de mate waarin maatregelen een
opstuwend effect (dat wil zeggen waterstandsverhoging stroomopwaarts) veroorzaken.
Voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn mogelijk seizoensgebonden voorschriften
van toe passing.

Benodigde vergunningen fase 1
Voor het herinrichten van het Buitenbos is in ieder geval vergunning nodig voor:
• Aanleg rondwandeling over zomerdijk – aanvragen bij Rijkswaterstaat, waterschap
Hollandse Delta, gemeente (aanlegvergunning en vergunning in kader van
natuurbeschermingswet m.b.t. pad langs de oude haven);
• Kap van (deel van) populierenbos – melding in het kader van de Boswet
(bij Ministerie van LNV);
• Verbreden trap in dijktalud: ontheffing van het waterschap, aanlegvergunning van
de gemeente.
Daarnaast is voor de aanleg van de rondwandeling en voor de inrichting van het
terrein aanpassing van het bestemmingsplan nodig naar bestemming Ar, dat wil zeggen
agrarische bestemming met recreatief medegebruik.

Voor het realiseren van de plannen in fase 2 is vergunning nodig voor:
• aanleg van een ponton t.b.v. aanlegmogelijkheid: Wbr vergunning Rijkswaterstaat
(Wet beheer rijkswaterstaatswerken) en aanlegvergunning van de gemeente
(NB: en aanpassing bestemmingsplan);
• Realisatie theehuis: De bestemming is momenteel strijdig met de bestemming
natuurgebied van populierenbos. Om het te realiseren is aanpassing
bestemmingsplan nodig, hetgeen niet eenvoudig zal zijn als de bestemming
Natuurgebied in het nieuwe bestemmingsplan de Donckse Velden voor dit
populierenbos blijft bestaan.
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Bijlage I
Wet- en regelgeving
Europese Vogel-en Habitatrichtlijn. Dit is in Nederland vertaald in Natura 2000 gebieden. Het Huys ten Donck is niet aangewezen als Natura 2000 gebied.

Natuurschoonwet. De NSW is een belangrijk instrument voor instandhouding van
landgoederen en geeft tegemoetkomingen op het successierecht, schenkingsrecht, recht
van overgang, de onroerende zaakbelasting en waterschapslasten, overdrachtsbelasting, kapitaalsbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Er moet aan
een aantal voorwaarden voldoen om gerangschikt te worden onder NSW. Het Huys ten
Donkc is sinds 1932 gerangschikt onder de NSW.

Natuurbeschermingswet. Het Huys ten Donck is een beschermd natuurmonument
sinds september 1979. Dit geldt voor de gehele buitenplaats met uitzondering van het
opgehoogde deel van het Buitenbos. Het Huys ten Donck is van belang vanwege natuurschoon en om zijn natuurwetenschappelijke betekenis en daarom een natuurmonument
is in het kader van de Natuurbeschermingswet (Beschikking d.d. 27-9-1979 door de
staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk G.C. Wallis de Vries).
Zie voor toelichting op de wet verderop.

Boswet. De Boswet heeft als doel instandhouding van bossen en andere houtopstanden. Er zijn drie instrumenten om de doelstelling te waarborgen: meldingsplicht, herplantplicht en kapverbod. Zie meer informatie verderop. De wet is van toepassing op
het beheer van het bos van Het Huys ten Donck.

Flora-en faunawet. De buitenplaats is niet aangewezen als beschermde leefomgeving.
Wel dient bij werkzaamheden vooraf rekening te worden gehouden met mogelijke
verstoring van bijzondere dieren en planten. Zie meer informatie verderop.

Monumentenwet. De monumentenwet biedt bescherming aan geschiedkundige en
kunstmonumenten van tenminste 50 jaar oud. In 1987 werd de buitenplaats Het Huys
ten Donck als een van de eerste buitenplaatsen in zijn geheel als huis met historisch
park en toebehoren ingeschreven in het register van Rijksmonumenten.
Het Huys ten Donck en het buitenbos vormen onderdeel van de provinciale Ecologische
Hoofdstructuur. De PEHS is net als de landelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS) een
netwerk van natuurgebieden dat wordt verbonden door verbindingszones. Door dit
netwerk worden leefgebieden van dieren en planten beschermd en kunnen de dieren
zich verplaatsen. In de EHS zijn onder voorwaarden ontwikkelingen mogelijk. Of een
ingreep mag plaatsvinden hangt af van twee voorwaarden: De ingreep is van groot
openbaar belang en er zijn geen alternatieven mogelijk. Alleen dan mag een ingreep
doorgaan.
Bestemmingsplan Het Donckse Bos vastgesteld door de gemeenteraad van Ridderkerk
op 24-9-1984 en door de Kroon op 18-12-1987. Het bestemmingsplan is ruim 20 jaar
oud. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het zelfde gebied,
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De Donckse Velden. Dit hangt samen met de recreatieve ontwikkelingen in de omgeving
van Het Huys ten Donck op basis van het in 1997 door Provinciale Staten ZUid-Holland
vastgestelde landinrichtingsplan voor IJsselmonde;

Nadere uitwerking
Natuurschoonwet
Er is een aantal voorwaarden om gerangschikt te worden. Als voorwaarde geldt ook dat
het soort gebruik geen inbreuk mag maken op het natuurschoon (industrie, mijnbouw,
glastuinbouw, stortplaatsen, auto-en motorsport, intensieve recreatie, enz). Het populierenbos is opengesteld. Via een wandelpad is de oude haven, de griend en de rivier te
bereiken.

Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet geeft aan dat het zonder vergunning van GS of, ten aanzien
van handelingen waarin in een AMvB is aangegeven dat de minister toestemming moet
verlenen, de minister, in een beschermd natuurmonument handelingen te verrichten, te
doen verrichten of te gedogen, die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor
de natuurwetenschappelijke betekenis van het beschermd natuurmonument of voor
dieren of planten in het beschermd natuurmonument of die het beschermd natuurmonument ontsieren, dan wel in strijd met de bij een vergunning gesteld voorschriften of
beperkingen handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen. Als schadelijke handelingen worden in elk geval aangemerkt handelingen die de in het besluit tot
aanwijzing als beschermd natuurmonument vermelde wezenlijke kenmerken (zie eerdere
tekst over de aanwijzing als beschermd natuurmonument) van het beschermde natuurmonument aantasten. Een vergunning wordt slechts verleend indien met zekerheid
vaststaat dat die handelingen de natuurlijke kenmerken van het beschermde natuurmonument niet aantasten, tenzij er dwingende redenen van openbaar belang zijn. De
natuurbeschermingswet is niet van toepassing bij onze plannen voor het Buitenbos,
omdat we de griend en het haventje buiten beschouwing laten.

Boswet
Zoals bovenstaand aangegeven heeft de Boswet drie instrumenten: meldingsplicht,
herplantplicht en kapverbod. Het is verboden een houtopstand te vellen of te doen
vellen, anders dan bij wijze van dunning, zonder dat een voorafgaande tijdige kennisgeving is gedaan bij Laser (in de wettekst staat nog directeur SBB). Het niet naleven
van deze instrumenten is een economisch delict in het kader van de Algemene Wet
Bestuursrecht. Dunningen hoeven niet te worden gemeld. Binnen de bebouwde kom
geldt de gemeentelijke kapverordening en is de Boswet niet van toepassing met
uitzondering van een als bosbedrijf geregistreerde ondermening en wanneer de grens
Boswet doorloopt in de bebouwde kom. De Boswet is ook niet van toepassing op
houtopstanden op erven en in tuinen, fijnsparren niet ouder dan 12 jaar die worden
gekweekt als kerstbomen, kweekgoed, vruchtbomen en windschermen om
boomgaarden, italiaanse populier, linde, paardekastanje en treurwilg, wegbeplantingen
en eenrijïge beplantingen op of langs landbouwgronden voor zover bestaande uit wilgen
of populieren.
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Flora –en faunawet
Deze wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten. In De Flora- en faunawet
zijn de EU-richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn) en het internationale CITES verdrag voor de handel in bedreigde diersoorten. Het doel van de wet is bescherming en behoud van in het wild levende plantenen diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is “nee, tenzij...”. Ook is in de wet zorgplicht opgenomen. Dat houdt in dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen mag
hebben voor flora en fauna. De zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd
of niet. Op basis van de Flora-en Faunawet kunnen provincies bepaalde plekken in het
landschap aan te wijzen als beschermde leefomgeving.
Het Buitenbos is niet aangewezen als beschermd leefgebied. Wel moet bij werkzaamheden rekening gehouden worden met de voorkomende flora en fauna.

Monumentenwet
De monumentenwet beschermt de buitenplaats. De begrenzing is aangegeven op de
“bolletjeskaart”. Het Buitenbos valt buiten de begrenzing.

Bestemmingsplan
Het Buitenbos heeft twee bestemmingen: namelijk Natuurgebied (N) voor het westelijk
gedeelte waaronder een groot deel van het populierenbos en Agrarische Doeleinden
(A(z)) voor het open gebied.

Bestemming Natuurgebied N:
De gronden op de bestemmingsplankaart als zodanig aangegeven, zijn bestemd voor
het behoud en/of de bescherming en/of herstel van de aan deze gronden eigen natuurwetenschappelijke (d.w.z.: een aan een terrein toe te kennen waarde i.v.m. de zichtbare
en onzichtbare elementen die al of niet in onderlinge samenhang, vanwege hun relatief
zeldzame karakter het bijzondere fysieke milieu ter plaatse bepalen) en landschappelijke (d.w.z.: een aan een terrein toe te kennen waarde i.v.m. in het terrein waarneembare (bijzondere) verschijningsvormen in het landschap) waarden. In, op of boven deze
gronden mag niet worden gebouwd met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van ten hoogste 1,25 meter. In art. 10 lid 3 zijn een hele reeks activiteiten
opgenomen die verboden zijn op gronden met de bestemming Natuurgebied. B&W kan
ontheffing verlenen van die activiteiten indien deze leiden tot niet te rechtvaardigen
beperkingen van het doelmatig gebruik. Lid 5 geeft aan dat het is verboden, zonder of
in afwijking van een aanlegvergunning van B&W een aantal werken of werkzaamheden,
geen bouwwerken zijnde aan te leggen of uit te voeren, zoals:
• Aanleg van bestrating of andere oppervlakteverhardingen, ondergrondse
constructies;
• Aanleg van afmeerplaatsen en de aanleg van kaden, dijken of taluds of de vergraving of ontgraving van reeds bestaande kaden, dijken of taluds;
• Aanleg of verruimen van waterlopen;
• Scheuren van grasland, ontginnen;
• Bodemverlagen of afgraven/ophogen van gronden met meer dan 40 cm;
• Het verwijderen, vellen, kappen of rooien van bomen of andere houtgewassen hoger dan 1,50 meter, die ten tijde van het van kracht worden van de het plan
aanwezig zijn, • tenzij hierop de Boswet, of krachtens die wet gestelde eisen van
toepassing zijn;
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• Het storten van puin of andere afvalstoffen;
• Een uitzondering bij de verbodsbepaling van lid 5 staat in lid 6. De verbodsbepaling geldt niet voor werkzaamheden waarmee men al bezig was toen het
bestemmingsplan van kracht werd op basis van een vergunning én werken en
werkzaamheden die strekken tot behoud of tot herstel van de waarden van natuur en
landschap;
• Aanlegvergunning wordt slechts verleend nadat de landschapsdeskundige en de
natuurbeschermingsdeskundige een advies hebben uitgebracht.

Bestemming Agrarische Doeleinden A(z):
Deze gronden zijn bedoeld voor agrarische bedrijfsvoering. Gronden met subbestemming A(r) zijn medebestemd voor recreatieve doeleinden. Het buitendijkse terrein heeft
geen subbestemming. Op de gronden zijn bedrijfsgebouwen toegestaan, veestalletjes/
schuilgelegenheden voor vee, bedrijfswoning. Op gronden met de nadere aanwijzing
(z), en dat is bij ons het geval mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde
worden opgericht. Het is verboden, zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van
B&W andere oppervlakteverhardingen en paden of kavelpaden aan te leggen. Vergunning kan worden verleend voor werken/werkzaamheden die landschappelijke waarde
niet onevenredig aan (kunnen) tasten of doordat door het stellen van voorwaarden
aantasting wordt voorkomen. Aanlegvergunning wordt slechts verleend nadat de
landschapsdeskundige en de natuurbeschermingsdeskundige een advies hebben
uitgebracht.
De dijk heeft vanaf het hek langs het grasland/bos tot en met de sloot langs de
Benedenrijweg de bestemming Waterkering. Deze bestemming valt deels samen met
de bestemming Verkeer (de wegen). De bestemming Waterkering speelt een rol bij
de verbreding van de trap. Op grond van deze bestemming is alleen toelaatbaar een
waterkering en bouwwerken geen gebouwen zijnde van ten hoogste 4m. De trap is een
bouwkundige constructie en valt onder de categorie bouwwerken geen gebouwen zijnde.
De bebouwing en werken aan de waterkering, uitgezonderd werken van ondergeschikte
betekenis en normale onderhoudswerken, zijn uitsluitend toegestaan wanneer het door
de bestemming hoofdwaterkering te dienen belang niet wordt aangetast en vooraf de
dijkbeheerder is gehoord.
De Nieuwe Maas heeft de bestemming Water en dat is van belang bij onze gedachte
om een aanlegplaats te maken. De Nieuwe Maas heeft een bestemming voor water ten
dienste van de waterhuishouding, maar ook ten dienste van het scheepvaartverkeer. Op
deze “gronden” zijn toelaatbaar: water, bruggen, keermuren, bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van beveiliging en geleiding van verkeer te water en andere
bouwwerken geen gebouwen zijnde bij de in dit lid genoemde voorzieningen (bruggen
en keermuren), kaden en taluds. Dit betekent dat een ponton ten behoeve van aanleg
van veer-en partyboten niet in het vigerende bestemmingsplan past.
Volgens het bestemmingsplan heeft het Engelse Werk net als de rest van het park de
bestemming cultuurhistorisch, landschappelijk en natuurwetenschappelijk waardevolle
tuin een en ander met de aldaar voorkomende eigen cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden. Toelaatbaar zijn: dienstgebouwen, ten
hoogste 1 dienstwoning, bouwwerken geen gebouwen zijnde en groenvoorzieningen
en waterpartijen. Het gebied heeft de nadere aanwijzing (z) wat betekent dat er al-
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leen bouwwerken geen gebouw zijnde mogen worden gebouwd. Een bouwvergunning
wordt volgens het bestemmingsplan slechts verleend nadat door de Rijksdienst voor
Monumentenzorg (tegenwoordig RACM) advies is uitgebracht. In art. 11 lid 5 zijn een
hele reeks activiteiten opgenomen die verboden zijn op gronden met deze bestemming.
De gemeente kan ontheffing verlenen van die activiteiten indien deze leiden tot niet
te rechtvaardigen beperkingen van het doelmatig gebruik. Lid 7 geeft aan dat het is
verboden, zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van B&W een aantal werken
of werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde aan te leggen of uit te voeren. Hierop is
in lid 8 echter weer een uitzondering geformuleerd: De verbodsbepaling geldt niet voor
werken en werkzaamheden die strekken tot behoud of tot herstel van de waarden van
natuur en landschap, mits in overeenstemming met de bedoelde bestemming en mits
aantasting van natuurwetenschappelijke, danwel landschappelijke of cultuurhistorische
waarden wordt voorkomen.
Ook een aanlegvergunning wordt slechts verleend nadat de natuurbeschermingsdeskundige en landschapsdeskundige alsmede de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans
RACM) een advies heeft uitgebracht.
In de toelichting van het bestemmingsplan is met arcering aangegeven dat Het Huys ten
Donck deel ligt in waterwingebied. Het gebied ten oosten van de Donckselaan (zowel
binnendijks als buitendijks = buitenbos) is waterwingebied II. Dit betekent dat een aantal werkzaamheden op de buitenplaats gebonden is aan (milieu)regelgeving in het kader
van het grondwaterbeschermingsbeleid van de provincie.

Keur waterschap Hollandse Delta
Voor werkzaamheden aan of in de nabijheid van de winterdijk, de primaire waterkering,
is een ontheffing nodig van de keur van het waterschap Hollandse Delta. Dit betreft het
verbreden van de trap over de dijk. Graven, spitten of op enigerlei andere wijze grondroeringen verrichten in de dijk is verboden, evenals het ontgraven of het aanbrengen
van ophoging. Op de dijk is het verboden begroeiingen die dienen tot verdediging van
de waterkering te beschadigen of weg te nemen en om beplanting anders dan gras aan
te brengen of te rooien, en om ruigten waaronder akkerdistel en netels te laten groeien.
Ook het plaatsen van tenten, en andere voorwerpen op de dijk is niet toegestaan. Publieke evenementen en bijeenkomsten inclusief de standplaatsen voor daarbij behorende
markten, kramen of tenten dienen buiten de waterkeringszone te worden georganiseerd.
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Bijlage II
Kosten analyse herstel Engels werk
Inleiding
Deze kostenraming voor het Engelse werk is opgesteld naar marktconforme prijzen van
2008. In het kader van vergunning en subsidie aanvragen is het aannemelijk dat uitvoering nog enige tijd op zich laat wachten. De prijzen dienen geïndexeerd te worden.
De geraamde kosten komen voort uit de voorafgaande werkomschrijving. Afwijken van
de werkomschrijving, in grote lijnen, heeft verstrekkende gevolgen voor de kosten. Met
name op het gebied van werkvolgorde, machine inzet, team samenstelling en de hout
constructies. Arbeid is berekend tegen marktconforme prijzen en BTW is doorberekend
tegen het nog geldende 19% tarief. De opbouw wordt gemaakt volgens:
• Arbeidskosten 1 in manuren tegen een
uurtarief € 40.- excl. B.T.W. Hoveniers € 35.- en uitvoerder € 50.• Arbeidskosten 2 in manuren tegen een
uurtarief € 85.- excl. B.T.W. Projectleider en inhuur expertise
• Arbeidskosten 3 in manuren tegen een
uurtarief € 55.- excl. B.T.W. Boomverzorger incl. machine’s
• Machine uren machinist en machine uurtarief € 50.- excl. B.T.W.
• Zware machine uren ( snipper combinaties) € 85.- excl. B.T.W.
Onder aan de raming worden de kosten verwerkt in de 1e fase en 2e fase. In grote lijn
betekend dit dat de baggerwerken in één werkgang worden uitgevoerd voor beide fase.
De overige werkzaamheden hebben dermate grote overeenkomstigheid dat deze voor
de opzet van de kosten gelijk zijn. Samenvattend staan hier de kosten voor de 1e fase
uitgeschreven.
Het gebruik van eigen hout voor bruggen en kantplanken brengt naar verwachting een
besparing in van ca. € 30.000.- excl. B.T.W. Wanneer men kiest voor stalen kantopsluiting moet hier rekening mee worden gehouden.
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Kosten gerelateerd aan de werkomschrijving:
1 Blessen van de bomen in het voorjaar van het uitvoeringsjaar
Uitvoeringstijd 2 dagen in april/mei
Projectleider 2 dagen
Uitvoerder 2 dagen
Inhuur dendroloog 1 dag
Arbeid 1 16 uur
Arbeid 2 24 uur

2 Baggerwerk sloten en vijvers inclusief de oogvijver (fase 1 en 2 inbegrepen)
Uitvoeringstijd 3 weken in oktober, ruimen inbegrepen in december
Uitvoerder
Hoveniers
Machine uren rupskraan 5 tons, trekker kieper
Stortkosten
Inhuur pomp eenheid, verlagen van het waterpeil
Arbeid 1 240 uur
Machine uur 200 uur
Stortkosten € 10.000.-

3 Inrichten werkplek
Uitvoeringstijd 2 dagen in november, omvat aan- en afvoer kosten
Machine uren rupskraan 5 tons, bulldozer licht
Uitvoerder
Hoveniers
Zware machine uren, rupskraan plaatsen schotten
Arbeid 1 48 uur
Machine uur 24 uur
Zware machine uur 8 uur
Inhuur en aanleveren draglineschotten 40 st, periode 4 maanden € 12.000.- inclusief
de brug 20 st.
Inhuur en aanleveren rijplaten 50 st., periode 4 maanden € 2800.Inhuur en aanleveren keet en toilet, periode 4 maanden € 2500.Tijdelijke electra en watervoorziening materiaal € 500.-
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4 Verwijderen onderbegroeiing, heesters
Uitvoeringstijd 3 maanden
Uitvoerder
Hoveniers
Machine uren rupskraan 5 tons, trekker kieper
Stortkosten € 4.000.Arbeid 1 520 uur
Machine uur 320 uur

5 Boomwerk, rooien en snoeien
Uitvoeringstijd 3 maanden
Uitvoerder
Hoveniers
Boomverzorger
Machine uren rupskraan 5 tons, trekker kieper
Zware machine uren, snipperen en stobbefrees
Afstorten als biomassa, kostendekkend
Arbeid 1 200 uur
Arbeid 3 160 uur
Machine uur 60 uur
Zware machine uren 80 uur

6 Schonen greppels en uitzetten paden
Uitvoeringstijd 3 maanden
Uitvoerder
Hoveniers
Machine uren rupskraan 5 tons
Stortkosten bagger € 2000.Arbeid 1 100 uur
Machine uur 60 uur

7 Bruggen, duikers en kantplanken plaatsen voor de paden
Uitvoeringstijd 2 maanden
Uitvoerder
Hoveniers
Machine uren rupskraan 5 tons, bulldozer licht
Kosten houtzagerij € 2500.Kosten bevestigingsmateriaal € 500.Arbeid 1 560 uur
Machine uur 24 uur
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8 Opbrengen zandpakket paden, inclusief drainage
Uitvoeringstijd 2 maanden
Uitvoerder
Hoveniers
Machine uren rupskraan 2.5 tons, bulldozer licht, trekker kieper
Leveren zand (soort bepalen in overleg tuinbaas) 100 m3 € 1500.Leveren drainage cocosmantel rond 100mm, 750m1 € 3000.Arbeid 1 80 uur
Machine uur 220 uur

9 Inplanten en afwerken
Uitvoeringstijd 1 maand
Uitvoerder
Projectleider
Hoveniers
Machine uren rupskraan 2.5 tons, bulldozer licht, trekker kieper
Leveren beplanting in stelpost € 10.000.Arbeid 1 300 uur
Arbeid 2 16 uur
Machine uur 40 uur

10 Project begeleiding
Uitvoeringstijd 4 maanden
Projectleider
Arbeid 2 64 uur

11 Optekenen van de renovatie ( fase 1 en 2 inbegrepen)
Uitvoeringstijd 1 week
Uitvoerder
Projectleider
Technisch tekenaar
Arbeid 1 40 uur
Arbeid 2 60 uur
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12 Nazorg en onderhoudsbegeleiding
Uitvoeringstijd 5 jaar
Uitvoerder
Projectleider
Hoveniers inboet beplanting
Leveren beplanting in stelpost € 1000.Arbeid 1 100 uur
Arbeid 2 20 uur

Totaal geraamde kosten peildatum juni 2008
Overlappende kosten:
Totale kosten posten 2 en 11
Arbeidskosten 1 340 uur x € 40.Arbeidskosten 2 60 uur x € 65.- 		
Arbeidskosten 3
Machine uur 200 uur x € 50.- 		
Zw.machine uur
Stort / leverantie / overige
						

totaal € 13.600.totaal € 3.900.totaal € 10.000.totaal € 10.000.-

subtotaal 1. € 37.500.-

Eerste fase:
Totale kosten posten 1 t/m 12 ; 2 en 11 uitgezonderd
Arbeidskosten 1 1864 uur x € 40.totaal € 75.560.Arbeidskosten 2 124 uur x € 85.totaal € 10.540.Arbeidskosten 3 160 uur x € 55.totaal € 8.800.Machine uur
748 uur x € 50.totaal € 37.400.Zw.machine uur
88 uur x € 85.totaal € 7.480.Stort / leverantie / overige
totaal € 33.800.Beplanting B.T.W. Tarief 6%
totaal € 10.000.						
subtotaal 2. € 183.580.-

Tweede fase:
subtotaal 3. € 183.580.-

Onvoorzien 3% :
subtotaal 4. € 20.000.-

De totale kosten bedragen € 502.745.40 inclusief B.T.W.
waarvan € 404.660.- x 19 % B.T.W. = € 76.885,40
en
€ 20.000.- x 6% B.T.W. = € 1.200,-
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Bijlage III
Kosten analyse Inrichting Buitenbos
Voor het Buitenbos is een ontwerpschets gemaakt. Deze schets geeft een beeld van de
mogelijke inrichting van het terrein, zodanig dat het geschikt is voor recreatief medegebruik en voor evenementen. Deze kosten indicatie mag niet als richtprijs worden gezien
maar slechts als een handleiding bij de verder te nemen stappen, inclusief het nader
uitwerken van de kosten voor realisatie van verschillende stappen in fase 1. Voor fase 2
is geen kostenraming opgesteld omdat de termijn waarop fase 2 wordt uitgevoerd nog
ver weg kan liggen met tegen die tijd andere kosten.
Globale kosten fase 1:

1. Opschonen werkterrein en inrichten van de bouwplaats
€ 5000.-

2. Rooiwerk zichtlijn en overige kap en snoeiwerk
Ter plekke afval verklepelen
€ 10.000.-

3. Bewerken van het grasland en graven van de sloten
Werken met gesloten grondbalans
€ 10.000.-

4. Bewerken van de zomerdijk en aanleg van het werkpad en de rondgang
€ 15.000.-

5.Graspadenstructuur in het evenemententerrein, profileren en egaliseren
€ 25.000.-

6. Trap en toegangshekken
Hekwerk langs de winterdijk tegen ongewenste bezoekers
€ 40.000.-

7. Electrische voorziening, kabels en leidingen.
Eventueel verlichting, exclusief eventueel transformator huis
€ 30.000.-

8. Inzaai en inplant inclusief planten en zaden
€ 20.000.-

9. Afwerken, opleveren en onderhoudstermijn
€ 10.000.-

De totale kosten bedragen € 195.050.- inclusief B.T.W.
waarvan € 155.000.- x 19 % B.T.W. =
€ 29.450.en
€ 10.000.- x 6% B.T.W. = 		
€
600.-
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Bijlage IV
Heesterbeplanting het Huys ten Donck
toepassing L.A. Springer
Bron:
Brieven van L.A. Springer aan W. Groeninx van Zoelen, 1929-1939, beschikbaar in het
Gemeentearchief Rotterdam Het Huys ten Donck, inventarisnummer 1070-1071 en
(kopieën) in Bibliotheek Speciale collecties Wageningen Universiteit.
Heester toegepast en/of geadviseerd door Springer voor het Huys ten Donck:
Andromea floribunda

Mahonia aquifolia

Spiraea hypericiplia

Amalanchier amurensis

Phyladelphus inodorus

Spiraea prunifolia

Amalanchier canadensis

Phyladelphus virginialis

Spiraea van houttei

Amalanchier spicata

Phyladelphus latifolius

Spiraea canescens

Aronia nigra

Physocarpus opulifolius

Staphylea colchica

Berberis darwina

Physocarpus amurensis

Stephanandra tanakee

Berberis dulcis

Prunus lusitanica

Symphoricarpos chenaultii

Berberis gagnepanii

Prunus mahaleb

Syringa persica

Budleia alternifolia

Prunus padus

Viburnum lantago

Budleia davidii

Rhamnus frangula

Viburnum dentata

Chaenomelis japonica

Rhodotypus kerrioides

Cletra alnifolia

Sambucus racemosa

Colutea crelenta

Sambucus nigra

Cornus kesselringii

Sambucus argentii

Cornus floridus

Sorbus intermedia

Cornus purpurea

Sorbus commiata

Corylopsis spicata

Sorbus discolor

Corylus avelana

Ribes alpinum

Cotinus coggygria purpurea

Ribes floridus

Cotoneaster bullata

Ribes sanquineum

Cotoneaster salicifolia

Robinia hispida

Diervilla sessilifolia

(struikvorm)

Forsythia intermedia

Rosa xanthina

Genista preacox

Rosa mayesie

Halesia tetraptera

Rosa villosa

Halimodendron argenus

Rosa rugosa

Hamamelis japonica

Rosa rutiginosa

Hibiscus syriacus Coelestris

Rosa mierophylla

Kers (wilde)

Rosa lucida

Laburnum vossii

Rubus spectabilis

Ligustrum ovalifolium

Salix cinerea

Ligustrum chinensis

Salix pentandra

Ligustrum lucidum

Salix incana

Ligustrum vulgaris

Salix rosmarinifolia

Lonicera tatarica

Spiraea arguta

Malus floribunda

Spiraea cantonensis
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Groenblijvende
planten:
Abies grandis
Abies nordmanniana
Ilex aquifolium
Taxus baccata
Juniperus nanus
Juniperus sinensis procumbens
Thuja gigantea
Chameacyparis pfitzeriana Aurea
Chameacyparis lawsoniana
Chameacyparis lawsoniana
Glauca
Chameacyparis nootkatensis
pendula
Picea pungens Glauca
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Bijlage V
Projectgroepleden voor uitvoering van de projectopdracht

Projectteam

Petra Doeve – Buro Do - petradoeve@burodo.nl
Tuinontwerp en landschapsinrichting. Onderzoek en waardering landgoederen,
parken, buitenplaatsen en historisch groen. Vormgeving van plankaarten en
kaartbewerking ten behoeve van planpresentatie en rapportage.

Hermine Erenstein – hermine.erenstein@gmail.com

Marieke Mastboom – marieke@mastboom.nl
Bureau voor Projectmanagement en Coaching

Richard Zweekhorst - amazinggardens@hetnet.nl
Historisch groenbeheer en renovatie. Tuinbaas Buitenplaats het Regelink en
Buitenplaats de Viersprong.

Arja Nobel - nobel results b.v. - arja.nobel@planet.nl
Proces- en projectmanagement op het gebied van stedelijk beheer, wijkbeheer,
ontwikkeling landelijk gebied, interimmanager gemeentewerken/openbare werken,
docent- en gastspreker over genoemde onderwerpen.
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